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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Initiativet för innovativa läkemedel (IMI) är ett av sex så kallade ”gemensamma 
teknikinitiativ” som införs genom det särskilda programmet ”Samarbete” i
sjunde ramprogrammet. Det är ett nytt slags alleuropeiskt offenligt-privat partnerskap mellan 
universitet, sjukhus, offentliga myndigheter, patientorganisationer, kliniska centra och 
läkemedelsföretag, i syfte att främja biomedicinsk forskning och utveckling av nya 
behandlingar mot sjukdomar.

Initiativet för innovativa läkemedel kommer att skapa partnerskap genom öppna 
anbudsförfaranden i enlighet med en ständigt aktualiserad forskningsagenda. Tonvikten 
kommer att läggas på farmaceutisk forskning på ett stadium före marknadsföringen, alltså 
instrument för att göra tidiga och pålitliga förutsägelser om hur säkra och effektiva 
läkemedelskandidaterna är för att leverera potentiell nytta snabbare till patienterna och med 
större säkerhet avseende användningen av behandlingen. Dessutom kommer Initiativet för 
innovativa läkemedel att inrikta forskningen på prioriterade sjukdomar som cancer eller 
Alzheimers sjukdom, vilka fastställs i forskningsagendan och främja samarbete mellan den 
privata och offentliga sektorn.

Den totala budgeten kommer att vara 2 miljarder euro för perioden 2007−2013. 
Gemenskapens bidrag blir 1 miljard euro. Denna offentliga finansiering kommer att 
motsvaras av likvärdiga bidrag från forskningsbaserade läkemedelsföretag, i form av 
personal, laboratorieutrustning, klinisk forskning etc.

Gemenskapens finansiering kommer uteslutande att gå till små och medelstora företag, 
organisationer utan vinstsyfte, den akademiska världen, myndigheter, kliniska centra eller 
patientorganisationer – inte till stora företag.

Utvärdering

Fördraganden välkomnar varmt det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa 
läkemedel som kommer att påskynda utvecklingen av innovativa mediciner som når 
patienterna snabbare och är bättre anpassade till deras behov. Initiativet kommer också att 
leda till mindre risker genom kliniska prövningar på människor.

De vetenskapliga och tekniska framstegen i kombination med bättre kunskap om människans 
genom för det möjligt att utveckla helt nya tillvägagångssätt för att bekämpa sjukdomar. 
Framtida mediciner och behandlingar kommer att vara mer noggrant inriktade på enskilda 
patienter och därför förbättra deras levnadsvillkor avsevärt. Vi vet idag att det inte finns en 
enda slags bot för en viss sjukdom – den rätta behandlingen är snarare beroende på ett stort 
antal faktorer som kön, tolerans eller särskilda genetiska egenskaper. Europa behöver idag 
brådskande mer investeringar i forskning och utveckling på detta område för att patienterna 
snabbt ska kunna dra de potentiella fördelarna av dem.

Detta är anledningen till att förstärkt offentlig finansiering av forskningsverksamhet på 
stadiumet före marknadsföring är särskilt befogad och kommer att medföra mer privat 
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finansiering på medellång sikt och göra Europa attraktivare för begåvade forskare. Det måste 
slås fast att utveckling av en ny behandling är ett mycket dyrt och oförutsägbart åtagande. 
Endast en liten andel av läkemedelskandidaterna når stadiet för godkännande att släppas ut på 
marknaden. Den stora majoriteten av forskningsverksamheterna slutar på grund av problem 
med säkerheten eller effektiviteten efter det att hundratals miljoner med euro har använts 
under utvecklingsprocessen. Samtidigt håller investeringarna i läkemedelsforskningen i 
Europa på att halka efter andra delar av världen som USA eller Japan.

Därför startar Initiativet för innovativa läkemedel från rätt utgångspunkt genom att använda 
offentliga och privata medel för att främja europeisk forskning i stor skala i syfte att i ett så 
tidigt skede som möjligt identifiera om en läkemedelskandidat har potential att bli ett säkert 
och effektivt botemedel och att främja samarbete mellan industrin, den akademiska världen 
och den icke-vinstdrivande sektorn, till nytta för hela samhället.

Projekt inom ramen för Initiativet för innovativa läkemedel kommer att se till att den 
avsevärda forskning som behövs för att utveckla och validera nya instrument för att upptäcka 
och utveckla läkemedel är väl samordnad och att dubblering av arbetet kommer att undvikas. 
Genom samarbete med stora företag kommer småskaliga forskningscentra också få chansen 
att få ut sina egna idéer.

Föredraganden föreslår ett fåtal ändringar av kommissionens förslag, som i huvudsak syftar 
till att garantera en aktuell forskningsagenda och effektiv spridning av resultaten till den 
offentliga och privata sektorn.

Dessutom bör förbättrad insyn garanteras genom att Europaparlamentet deltar närmare genom 
att oberoende representanter för Europaparlamentet utses till Initiativet för innovativa 
läkemedels styrelse.

Även om förslaget ger framträdande roll åt en forskningsbaserad läkemedelsorganisation, bör 
det uppmärksammas att det även finns forskningsverksamhet med kända substanser, till 
exempel på området för växtläkemedel eller läkemedel utan recept. Dessa företags och de 
respektive branschorganisationernas delaktighet i det gemensamma företaget för Initiativet för 
innovativa läkemedel (IMI JU) måste vara möjliga.

Slutligen bör det betonas att förutom de uppenbara fördelarna för Europas konkurrenskraft 
och den minskade risken genom kliniska prövningar på människor kommer projekt inom 
ramen för Initiativet för innovativa läkemedel också att ha positiva effekter på behovet av 
djurförsök. Onödiga försök kommer att undvikas om en läkemedelskandidats eventuella 
misslyckande inses i ett tidigt skede och nya instrument i utvecklingen av 
läkemedelsprocessen kommer i huvudsak att inte använda sig av djurförsök utan att tillämpa 
nya in vitro-tekniker eller datorbaserad teknik.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 11

(11) Det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel bör föreslå en 
samordnad strategi för att övervinna de 
forskningsbrister som uppdagats i processen 
för utveckling av läkemedel, och för att 
främja farmaceutisk forskning och 
utveckling på ett stadium före 
marknadsföring, i syfte att skynda på 
utvecklingen av säkra och effektivare 
läkemedel. I detta sammanhang bör 
farmaceutisk forskning och utveckling på ett 
stadium före marknadsföring avse forskning 
om de instrument och metoder som används 
i processen för utveckling av läkemedel.

(11) Det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel bör föreslå en 
samordnad strategi för att övervinna de 
forskningsbrister som uppdagats i processen 
för utveckling av läkemedel, och för att 
främja farmaceutisk forskning och 
utveckling på ett stadium före 
marknadsföring, i syfte att skynda på 
utvecklingen av säkra och effektivare 
läkemedel. I detta sammanhang bör 
farmaceutisk forskning och utveckling på ett 
stadium före marknadsföring avse forskning 
om de instrument och metoder som används 
i processen för utveckling av läkemedel.
Immateriella rättigheter som härrör från 
ett projekt inom ramen för Initiativ för 
innovativa läkemedel (IMI) bör licensieras 
till tredje part på rättvisa och rimliga 
villkor.

Motivering

Det bör klargöras att de immateriella rättigheter som behövs för att de forskningsinstrument
som ska komma till nytta som utvecklats av partners för ett projekt inom ramen för ett IMI 
kommer att göras tillgängliga för tredje part på rättvisa och rimliga villkor.

Ändringsförslag 2
Bilaga, artikel 2, punkt 2, led c

(c) Att göra nödvändiga ändringar av 
forskningsagendan för det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel 
mot bakgrund av vetenskapliga rön som 
framkommer under dess genomförande.

(c) Att regelbundet se över och göra 
nödvändiga ändringar av forskningsagendan 
för det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel mot bakgrund av 
vetenskapliga rön som framkommer under 
dess genomförande och i syfte att se till att 
hälso- och sjukvårdsprioriteringarna och 
patienternas behov tas upp tillräckligt i 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Europa.

Motivering

Forskningsagendan bör ses över systematiskt för att se till att vetenskapliga framsteg och 
fördelarna för patienterna i Europa ständigt beaktas.

Ändringsförslag 3
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led fa (nytt)

(fa) Europaparlamentet ska utse två 
oberoende företrädare och två ersättare till 
styrelsen.

Motivering

Med tanke på den roll Europaparlamentet spelar som en del av budgetmyndigheten bör 
parlamentet vara företrätt i styrelsen.

Ändringsförslag 4
Bilaga, artikel 6, punkt 2, led e, strecksats 6

− sammanställa det årliga budgetförslaget, 
inbegripet tjänsteförteckningen,

− sammanställa det årliga budgetförslaget, 
inbegripet tjänsteförteckningen, efter att ha 
rådfrågat den vetenskapliga kommittén och 
medlemsstaternas kontaktgrupp,

Motivering

Den verkställande direktören bör rådfråga andra relevanta organ inom Initiativet för 
innovativa läkemedel innan det årliga budgetförslaget läggs fram för styrelsen.

Ändringsförslag 5
Bilaga, artikel 6, punkt 7, led i

(i) sammankalla möten för forumet för 
berörda parter för att garantera öppenhet och 
insyn för det gemensamma företagets 
verksamhet gentemot de berörda parterna,

(i) sammankalla det årliga mötet för forumet 
för berörda parter, ett öppet möte för
relevanta organisationer med intresse för 
biomedicinsk forskning för att ge gensvar 
om verksamheter inom Initiativet för 
innovativa läkemedel, för att garantera 
öppenhet och insyn för det gemensamma 
företagets verksamhet gentemot de berörda 
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parterna,

Motivering

Förtydligande av karaktären av det årliga mötet för forumet för berörda parter, som syftar 
till att garantera öppenhet och insyn för det gemensamma företagets verksamhet gentemot de 
berörda parterna.

Ändringsförslag 6
Bilaga, artikel 13, punkt 2

(2) I en årlig verksamhetsrapport skall det 
redogöras för den forskningsverksamhet och 
övriga insatser som genomförts under det 
föregående året, och de därmed förbundna 
utgifterna.

(2) I en årlig verksamhetsrapport skall det 
redogöras för den forskningsverksamhet och 
övriga insatser som genomförts under det 
föregående året, och de därmed förbundna 
utgifterna.

Den verkställande direktören ska lägga 
fram den årliga verksamhetsrapporten för 
Europaparlamentet.

Motivering

Som en del i en regelbunden dialog med Europaparlamentet bör den verkställande direktören 
lägga fram den årliga verksamhetsrapporten för Europaparlamentet.


