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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes

A Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores (IMI) é uma das seis Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas introduzidas pelo programa específico "Cooperação" do Sétimo Programa-Quadro. 
Trata-se de uma nova forma de parceria público-privado pan-europeia entre universidades, 
estabelecimentos hospitalares, poderes públicos, organizações de pacientes, centros clínicos e 
empresas farmacêuticas que se destina a promover a investigação biomédica e o 
desenvolvimento de novas terapêuticas.

A IMI criará parcerias através de convites públicos de apresentação de propostas em 
conformidade com uma Agenda de Investigação actualizada permanentemente. A tónica será 
colocada no sector pré-competitivo da investigação farmacêutica, ou seja os instrumentos que 
permitem previsões precoces e fiáveis sobre a segurança e a eficácia dos medicamentos em 
potência a fim de fazer beneficiar mais rapidamente os doentes das suas vantagens, com maior 
certeza quanto à utilização dos tratamentos. Além disso, a IMI concentrará os trabalhos de 
investigação em doenças prioritárias como o cancro ou a doença de Alzheimer, tais como 
definidos pela Agenda de Investigação, e promoverá a colaboração entre sectores público e 
privado.

O orçamento total está estabelecido em 2 mil milhões de euros para o período 2007-2013. A 
contribuição da Comunidade será de mil milhões. A este financiamento público corresponderá 
uma contribuição análoga por parte das empresas farmacêuticas que praticam investigação, 
sob a forma de pessoal, material de laboratório, de investigações clínicas, etc..

O financiamento comunitário destina-se exclusivamente às PME, às organizações sem fins 
lucrativos, aos estabelecimentos universitários, aos poderes públicos, aos centros clínicos e às 
organizações de pacientes, com exclusão das grandes empresas.

Avaliação

A relatora de parecer congratula-se vivamente com a empresa comum IMI que acelerará o 
desenvolvimento de medicamentos inovadores que ficarão mais rapidamente acessíveis aos 
doentes e responderão melhor às suas necessidades. A iniciativa traduzir-se-á também numa 
diminuição dos riscos, graças a ensaios clínicos no ser humano.

O progresso científico e técnico associado a um melhor conhecimento do genoma humano 
permite o desenvolvimento de abordagens completamente novas em matéria de luta contra a 
doença. Os medicamentos e os tratamentos de amanhã serão orientados com maior precisão 
para os doentes individuais e, por conseguinte, melhorarão consideravelmente as condições de 
vida destes. Sabe-se, actualmente, que não há só um tratamento para tal ou tal doença - o 
tratamento adequado depende antes de um grande número de factores tais como o sexo, a 
tolerância, as características genéticas, etc.. A Europa necessita urgentemente de mais 
investimentos em matéria de investigação e desenvolvimento neste domínio, a fim de fazer 
beneficiar mais rapidamente os doentes das vantagens dos novos medicamentos.

É por esta razão que é particularmente oportuno um maior financiamento público no contexto 
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das actividades de investigação pré-competitiva, que arrastará um aumento do financiamento 
privado a médio prazo e tornará a Europa mais atractiva para os investigadores competentes. 
É obrigatório reconhecer que o desenvolvimento de novos tratamentos é um processo 
dispendioso e imprevisível. Só uma pequena parte dos produtos candidatos atinge a fase da 
autorização de comercialização. A grande maioria dos trabalhos de investigação cessa devido 
a reservas em matéria de segurança ou eficácia, depois de terem sido despendidas centenas de 
milhões de euros no processo de desenvolvimento. Além disso, os investimentos em 
investigação biofarmacêutica na Europa estão atrasados relativamente a outras regiões do 
mundo, nomeadamente os Estados Unidos e o Japão. 

As IMI partem por conseguinte das boas premissas ao utilizar os recursos públicos e privados 
para promover uma investigação pan-europeia de grande escala, a fim de determinar o mais 
depressa possível se um potencial medicamento poderá vir a tornar-se um tratamento certo e 
eficaz, bem como favorecer a colaboração entre a indústria, a universidade e o sector não 
lucrativo, no interesse da sociedade como um todo.

Os projectos IMI assegurarão uma boa coordenação da investigação necessária para 
desenvolver e validar novos instrumentos de investigação e desenvolvimento de 
medicamentos, evitando ao mesmo tempo a duplicação de esforços. A cooperação com as 
grandes empresas permitirá aos pequenos centros de investigação fazer frutificar as suas 
ideias.

A relatora de parecer propõe algumas alterações à proposta da Comissão, principalmente para 
assegurar uma Agenda de Investigação actualizada e uma difusão eficaz dos resultados dos 
esforços dos sectores público e privado.

Além disso, deve ser garantida maior transparência, graças a uma participação mais forte do 
Parlamento Europeu, nomeando este representantes independentes para o Conselho de 
Administração IMI.

Se a proposta atribui um papel preponderante a uma associação de investigação farmacêutica, 
convém notar que são efectuados também trabalhos de investigação sobre substâncias 
conhecidas, por exemplo no domínio do tratamento por plantas e medicamentos não sujeitos a
receita médica. Deve ser possível a participação das empresas deste sector, bem como da 
associação competente.

Finalmente, convém sublinhar que, para além das vantagens que trarão à competitividade 
europeia, reduzindo ao mesmo tempo os riscos graças aos ensaios clínicos no ser humano, os 
projectos IMI terão também um efeito favorável relativamente à necessidade de ensaios em
animais. Evitar-se-ão ensaios supérfluos ao constatar, numa fase precoce, que um produto 
candidato não é apto a tornar-se um medicamento, e os novos instrumentos de 
desenvolvimento dos medicamentos dependerão não de ensaios em animais, mas de técnicas 
in vitro ou informáticas.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
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seguintes alterações no seu relatório:

Projecto de resolução legislativa

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 11

(11) A iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos inovadores deve propor uma 
abordagem coordenada destinada a superar 
os pontos de estrangulamento da 
investigação no processo de 
desenvolvimento de fármacos e apoiar uma 
"investigação e desenvolvimento pré-
competitivo", de modo a acelerar o 
desenvolvimento de medicamentos mais 
seguros e eficazes para os pacientes. No 
presente contexto, a "investigação e 
desenvolvimento pré-competitivos no sector 
farmacêutico" deve ser entendida como a 
investigação dos instrumentos e 
metodologias utilizados no processo de 
desenvolvimento de novos fármacos.

(11) A iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos inovadores deve propor uma 
abordagem coordenada destinada a superar 
os pontos de estrangulamento da 
investigação no processo de 
desenvolvimento de fármacos e apoiar uma 
"investigação e desenvolvimento pré-
competitivo", de modo a acelerar o 
desenvolvimento de medicamentos mais 
seguros e eficazes para os pacientes. No 
presente contexto, a "investigação e 
desenvolvimento pré-competitivos no sector 
farmacêutico" deve ser entendida como a 
investigação dos instrumentos e 
metodologias utilizados no processo de 
desenvolvimento de novos fármacos.  A 
propriedade intelectual procedente de uma
IMI deve poder ser cedida a terceiros, no 
âmbito de um sistema de licenças, em
condições razoáveis e equitativas.

Justificação

Convém precisar que a propriedade intelectual necessária para utilizar os instrumentos de 
investigação desenvolvidos pelos parceiros de um projecto IMI será colocada à disposição de 
terceiros em condições equitativas e razoáveis.

Alteração 2
Anexo, artigo 2, nº 2, alínea c)

(c) Proceder aos ajustamentos que sejam 
necessários na Agenda de Investigação da 
iniciativa tecnológica sobre medicamentos 
inovadores, à luz dos desenvolvimentos 
científicos ocorridos durante a sua execução;

(c) Rever periodicamente e proceder aos 
ajustamentos que sejam necessários na 
Agenda de Investigação da iniciativa 
tecnológica sobre medicamentos inovadores, 
à luz dos desenvolvimentos científicos 
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ocorridos durante a sua execução, a fim de 
assegurar que as prioridades em matéria de 
cuidados de saúde e as necessidades dos 
doentes são tomadas devidamente em 
consideração na Europa;

Justificação

A Agenda de Investigação deve ser revista sistematicamente para assegurar que os 
progressos científicos e as suas vantagens para os doentes europeus serão tidos em conta 
permanentemente.

Alteração 3
Anexo, artigo 5, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) O Parlamento Europeu nomeia dois 
representantes independentes e dois 
suplentes para o Conselho de 
Administração;

Justificação

Tendo em conta o papel do Parlamento Europeu enquanto autoridade orçamental, este 
deveria estar representado no Conselho de Administração.

Alteração 4
Anexo, artigo 6, nº 2, alínea e), travessão 6

– preparar a proposta de orçamento anual, 
nomeadamente o quadro de pessoal;

– preparar a proposta de orçamento anual, 
nomeadamente o quadro de pessoal, após 
consulta do Comité Científico e do Grupo 
dos Estados-Membros;

Justificação

O Director Executivo deveria consultar outros organismos competentes da IMI antes de 
apresentar o projecto de orçamento anual ao Conselho de Administração.

Alteração 5
Anexo, artigo 6, nº 7, alínea i)

(i) Convocar a reunião anual do Fórum das 
partes interessadas, de modo a garantir a 
abertura e a transparência das actividades da 

(i) Convocar a reunião anual do Fórum das 
partes interessadas, reunião aberta a 
organizações competentes que se ocupam 
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Empresa Comum IMI perante essas mesmas 
partes interessadas;

de investigação biomédica chamada a 
fornecer feedback sobre as actividades da 
IMI, de modo a garantir a abertura e a 
transparência das actividades da Empresa 
Comum IMI perante essas mesmas partes 
interessadas;

Justificação

Clarificação da natureza da reunião anual das partes interessadas, a fim de assegurar a 
publicidade e a transparência das actividades da empresa comum IMI no que diz respeito às
partes interessadas.

Alteração 6
Anexo, artigo 13, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

O Director Executivo apresenta o relatório 
de actividade anual ao Parlamento 
Europeu.

Justificação

No âmbito do diálogo regular com o Parlamento Europeu, o Director Executivo deveria 
apresentar o relatório de actividade anual ao Parlamento Europeu.
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