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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje
Pobuda za inovativna zdravila je ena od šestih tako imenovanih skupnih tehnoloških pobud, ki 
jih uvaja posebni program sedmega okvirnega programa z naslovom Sodelovanje. To je nova 
oblika vseevropskega javno-zasebnega partnerstva med univerzami, bolnišnicami, javnimi 
organi, organizacijami pacientov, kliničnimi centri in farmacevtskimi podjetji z namenom, da 
spodbudijo biomedicinske raziskave in razvoj novih terapij.

Pobuda za inovativna zdravila bo ustvarjala partnerstva preko odprtih javnih razpisov v 
skladu z raziskovalno agendo, ki se redno posodablja.  Največ pozornosti bo namenjene 
predkonkurenčnemu sektorju farmacevtskih raziskav, torej orodjem za zgodnje in zanesljive 
napovedi o varnosti in učinkovitosti predlaganih zdravil z namenom, da se pacientom hitreje 
in z večjo gotovostjo glede uporabe terapije zagotovijo potencialne koristi. Poleg tega bo 
raziskovanje znotraj pobude za inovativna zdravila osredotočeno na prednostne bolezni, ki so 
navedene v raziskovalni agendi, kot na primer rak ali Alzheimerjeva bolezen, ter na 
spodbujanje sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem.

Celoten proračun bo znašal dve milijardi evrov za obdobje od 2007 do 2013. Prispevek 
Skupnosti bo znašal milijardo evrov. Enak znesek bodo prispevala farmacevtska podjetja, 
dejavna na področju raziskav, in sicer v obliki osebja, laboratorijske opreme, kliničnih 
raziskav itd. 

Prispevek Skupnosti bo namenjen izključno malim in srednje velikim podjetjem, neprofitnim 
organizacijam, visokošolskim ustanovam, oblastem, kliničnim centrom ali organizacijam 
pacientov in ne velikim podjetjem.

Vrednotenje
Pripravljavka mnenja toplo pozdravlja ustanovitev skupnega podjetja za pobudo za inovativna 
zdravila, ki bo pospešilo razvoj inovativnih zdravil, ki bodo hitreje prišla do bolnikov in bodo 
bolj ustrezala njihovim potrebam. Pobuda bo prinesla tudi zmanjšanje tveganja pri kliničnih 
preskušanjih na ljudeh.

Znanstveni in tehnološki napredek v kombinaciji z boljšim poznavanjem človeškega genoma 
omogočata razvoj popolnoma novega pristopa k boju proti boleznim. Zdravila in terapije bodo 
v prihodnosti bolj natančno izdelana za posameznega bolnika in bodo zato znatno izboljšali 
njihove življenjske pogoje. Danes že vemo, da ne obstaja enotno zdravilo za določeno bolezen
– ustrezna terapija je odvisna od številnih dejavnikov kot je spol, prenašanje zdravila ali 
posebne genetske značilnosti. Evropa na tem področju nujno potrebuje večje naložbe v 
raziskave in razvoj, da bi bolnikom hitro zagotovili možne koristi.

Zato je še posebej upravičeno okrepljeno javno financiranje predkonkurenčnih raziskovalnih 
dejavnosti in bo srednjeročno povzročilo večje naložbe iz privatnega sektorja in Evropo 
naredilo privlačnejšo za nadarjene znanstvenike. Treba je priznati, da je razvoj novih terapij 
zelo drag in nepredvidljiv podvig. Le majhen delež predlaganih zdravil pridobi dovoljenje za 
promet. Velika večina raziskovalnih dejavnosti je zaključena zaradi vprašanj varnosti ali 
učinkovitosti, potem ko so bile v razvojem procesu porabljene stotine milijonov evrov. Hkrati 
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pa naložbe v biofarmacevtske raziskave v Evropi izgubljajo bitko z drugimi deli sveta, kot so 
ZDA ali Japonska. 

Zato pobuda za inovativna zdravila izhaja iz pravega izhodišča preko uporabe javnih in 
privatnih sredstev za spodbujanje obsežnega vseevropskega raziskovanja, s pomočjo katerega 
bi čim prej ugotovili, če predlagano zdravilo lahko postane varno in učinkovito, ter za 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, znanostjo in neprofitnim sektorjem v dobro celotne 
družbe.

Projekti v okviru pobude za inovativna zdravila bodo zagotovili, da bo obsežno raziskovanje, 
ki je potrebno za razvoj in potrjevanje novih orodij za odkrivanje in razvoj zdravil, dobro 
usklajeno in se na ta način prepreči podvajanje dela.   Preko sodelovanja z velikimi podjetji 
bodo majhna raziskovalna središča dobila priložnost, da uresničijo svoje ideje.

Pripravljavka mnenja predlaga nekaj predlogov sprememb k predlogu Komisije, predvsem za 
zagotavljanje posodobljene raziskovalne agende in učinkovito posredovanje rezultatov 
javnosti in privatnemu sektorju. 

Poleg tega je treba zagotoviti večjo transparentnost s tesnejšim sodelovanjem Evropskega 
parlamenta, ki bi imenoval neodvisne predstavnike v upravni odbor podjetja za pobude za 
inovativna zdravila. 

Medtem ko predlog daje pomembno vlogo enemu farmacevtskemu združenju, ki temelji na 
raziskavah, je treba opozoriti, da obstajajo tudi raziskovalne dejavnosti kjer se uporabljajo 
znane snovi, na primer na področju zeliščnih zdravil in zdravil brez recepta. Tem podjetjem in 
ustreznim trgovinskim združenjem je treba omogočiti sodelovanje v skupnem podjetju za 
pobudo za inovativna zdravila.

Na koncu je treba poudariti, da bodo poleg očitnih koristi za evropsko konkurenčnost in 
zmanjšanje tveganja s pomočjo kliničnega preskušanja zdravil na ljudeh projekti pobude za 
inovativna zdravila pozitivno vplivali na potrebo po poskusih na živalih. Nepotrebnim 
poskusom se bomo izognili, če bo možna neuspešnost predlaganega zdravila ugotovljena že v 
zgodnji fazi in če nova orodja v procesu razvijanja zdravil v večini primerov ne bodo odvisna 
od poskusov na živalih ampak od in vitro tehnik ali računalniških tehnologij. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 11

(11) Skupna tehnološka pobuda za 
„inovativna zdravila“ bi morala predlagati 
usklajen pristop za odpravo ugotovljenih 
ozkih grl raziskav v postopku razvoja zdravil 
in podporo „predkonkurenčnih 
farmacevtskih raziskav in razvoja“, da se 
pospeši razvoj varnih in učinkovitejših 
zdravil za bolnike. V tem okviru je treba 
„predkonkurenčne farmacevtske raziskave in 
razvoj“ razumeti kot raziskave orodij in 
metodologij, ki se uporabljajo v postopku 
razvoja zdravil. 

(11) Skupna tehnološka pobuda za 
„inovativna zdravila“ bi morala predlagati 
usklajen pristop za odpravo ugotovljenih 
ozkih grl raziskav v postopku razvoja zdravil 
in podporo „predkonkurenčnih 
farmacevtskih raziskav in razvoja“, da se 
pospeši razvoj varnih in učinkovitejših 
zdravil za bolnike. V tem okviru je treba 
„predkonkurenčne farmacevtske raziskave in 
razvoj“ razumeti kot raziskave orodij in 
metodologij, ki se uporabljajo v postopku 
razvoja zdravil. Intelektualna lastnina, ki 
izhaja iz projekta pobude za inovativna 
zdravila, mora biti na voljo tretjim stranem 
pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da bo intelektualna lastnina, potrebna za uporabo orodij, ki so jih razvili 
partnerji projekta v okviru pobude za inovativna zdravila, na voljo tretjim stranem pod 
poštenimi in razumnimi pogoji.

Predlog spremembe 2
Priloga, člen 2, odstavek 2, točka c

(c) zagotoviti vse potrebne prilagoditve 
raziskovalnega programa skupne tehnološke 
pobude za „inovativna zdravila“ v skladu z 
znanstvenim razvojem, doseženim med 
njegovim izvajanjem;

(c) redno pregledovati in zagotoviti vse 
potrebne prilagoditve raziskovalnega 
programa skupne tehnološke pobude za 
„inovativna zdravila“ v skladu z 
znanstvenim razvojem, doseženim med 
njegovim izvajanjem ter zagotoviti, da so 
prednostne naloge zdravstvenega varstva in 
potrebe pacientov v Evropi ustrezno 
obravnavane;

Obrazložitev

Raziskovalno agendo je treba sistematično pregledati, da bi zagotovili stalno upoštevanje 
znanstvenega napredka in koristi za paciente v Evropi.
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Predlog spremembe 3
Priloga, člen 5, odstavek 1, točka (fa) (novo)

(fa) Evropski parlament v upravni odbor 
imenuje dva neodvisna predstavnika in dva 
namestnika.

Obrazložitev

Ker je Evropski parlament del proračunskega organa, bi moral biti zastopan v upravnem 
odboru. 

Predlog spremembe 4
Priloga, člen 6, odstavek 2, točka e, alinea 6

– odobri predlog letnega proračuna, vključno 
z načrtom delovnih mest;

– po posvetovanju z znanstvenim odborom 
in skupino držav članic odobri predlog 
letnega proračuna, vključno z načrtom 
delovnih mest;

Obrazložitev

Izvršni direktor se mora posvetovati z drugimi ustreznimi telesi v okviru pobude za inovativna 
zdravila preden upravnemu odboru predloži predlog letnega proračuna. 

Predlog spremembe 5
Priloga, člen 6, odstavek 7, točka i

(i) skliče letno srečanje foruma 
zainteresiranih strani, da zagotovi odprtost in 
preglednost dejavnosti skupnega podjetja za 
zainteresirane strani;

(i) skliče letno srečanje foruma 
zainteresiranih strani, odprto za ustrezne 
organizacije, ki se zanimajo za 
biomedicinske raziskave, da poročajo o 
dejavnostih v okviru pobude za inovativna 
zdravila; s tem zagotovi odprtost in 
preglednost dejavnosti skupnega podjetja za 
zainteresirane strani;

Obrazložitev

Pojasnitev narave letnega srečanja zainteresiranih strani, ki je namenjen zagotavljanju 
odprtosti in preglednosti dejavnosti skupnega podjetja za zainteresirane strani.
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Predlog spremembe 6
Priloga, člen 13, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Izvršni direktor Evropskemu parlamentu 
predloži letno poročilo o dejavnostih.

Obrazložitev

V okviru rednega dialoga z Evropskim parlamentom izvršni direktor predstavi letno delovno 
poročilo.


