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KORT BEGRUNDELSE

I 2003 oprettede EU "partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg" (EDCTP) som reaktion på den globale sundhedskrise forårsaget 
af de tre store fattigdomsrelaterede sygdomme – hiv/aids, malaria og tuberkulose – og EU's 
forpligtelse til at nå FN's MDG-mål.

Kommissionen har ydet samfinansiering i størrelsesordenen 200 mio. EUR, og EDCTP-
programmet har deltagelse fra 14 EU-medlemsstater, Norge og Schweiz samt 48 lande i 
Afrika syd for Sahara.

I tidsrummet 2003-2013 blev der udviklet otte forbedrede lægelige behandlinger, ligesom der 
blev skabt fire afrikanske regionale ekspertisenetværk inden for klinisk forskning og uddannet 
over 400 afrikanske forskere.  

Alligevel dør over fem millioner mennesker stadig af hiv/aids, malaria og tuberkulose hvert 
år. Det belgiske formandskab for Rådet foreslog i november 2010 at forlænge programmet, og 
Kommissionen forelagde derfor i juli 2013 et EDCTP2-program for et nyt tidsrum af ti år.

I EDCPT2-programmet opstilles der nye ambitiøse mål:
- at dække flere sygdomme og øge antallet af lægelige indgreb
- at styrke samarbejdet med landene i Afrika syd for Sahara
- at sikre en bedre koordinering, indbyrdes tilpasning og integrering af nationale 

programmer
- at udvide det internationale samarbejde med andre offentlige og private bidragydere
- at sikre overensstemmelsen med andre EU-politikker.

EU’s maksimale finansielle bidrag forøges til 683 mio. EUR (inden for rammerne af Horisont 
2020-programmet), og hertil kommer bidragene fra deltagerlandene og fra offentlige og 
private bidragydere.

Ordføreren glæder sig over, at dette program bliver forlænget, at EU har afsat flere 
budgetmidler til formålet, og at det bliver muligt at finansiere flere forskellige aktioner som 
led i EDTCP2.

Desuden noterer ordføreren med tilfredshed, at der er politisk vilje til skabe øget synergi 
mellem EU’s forskellige aktioner og navnlig de aktioner, der gennemføres som led i 
udviklingspolitikken. I denne forbindelse er det imidlertid nødvendigt at ændre 
Kommissionens forslag for at understrege. at den indbyrdes sammenhæng mellem EU's 
politikker og de udviklingspolitiske mål er et bærende princip i EU.  

Endelig ønsker ordføreren at ændre Kommissionens forslag for at skabe større klarhed 
omkring EU's finansielle bidrag og EDCTP2-programmets mål.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
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korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig 
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides, 

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"),

- nemlig at det aktuelle 
anvendelsesområde for EDCTP1 skal 
ændres og udvides, 
- at uddannelse bør fremmes, og der bør 
gøres en kapacitetsstyrkende indsats i 
udviklingslandene

Integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere. 

- at integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere

Samarbejdet med andre større offentlige og 
private bidragydere, herunder 
lægemiddelindustrien, skal styrkes og 
udbygges. 

- at samarbejdet med andre offentlige og 
private partnere, herunder 
lægemiddelindustrien, offentlig-private 
partnerskaber som PDP’er (Product 
Development Partnerships), ikke-statslige 
organisationer og fonde og civilsamfundet
skal styrkes og udbygges og opfylde klare 
og gennemskuelige 
forvaltningsbestemmelser 

Synergieffekten med EU's - at synergieffekten med EU's 
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udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især EU's udviklingsbistand. 

udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især i forhold til EU's 
udviklingsbistand

Samfinansieringsreglerne bør præciseres 
og forenkles. 

- at samfinansieringsreglerne bør 
præciseres og forenkles  

Overvågningsredskaberne bør styrkes. - at overvågningsredskaberne bør styrkes.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, december 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, december 2009.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Unionen er en vigtig bidragyder til 
forskning i fattigdomsrelaterede 
sygdomme og oversete smitsomme 
sygdomme. Kommissionen og 
medlemsstaterne bidrager på globalt plan 
med næsten en fjerdedel (22 %) af de 
investeringer, som regeringerne foretager 
på dette område. Desuden er Unionen en 
vigtig aktør inden for global sundhed. 
Eksempelvis stammer ca. halvdelen af 
bevillingerne til Den Globale Fond til 
Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og 
Malaria fra Kommissionen og 
medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Trods de betydelige resultater, som 
EDCTP1 har opnået, udgør 
fattigdomsrelaterede sygdomme stadig en 
stor hindring for bæredygtig udvikling i 
udviklingslandene på grund af den sociale 

(7) Trods de betydelige resultater, som 
EDCTP1 har opnået, udgør 
fattigdomsrelaterede sygdomme stadig en 
stor hindring for bæredygtig udvikling i 
udviklingslandene på grund af den sociale 
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og økonomiske byrde, de påfører landene, 
især i Afrika syd for Sahara. Der findes 
stadig ikke effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige behandlinger til 
de fleste fattigdomsrelaterede sygdomme, 
og der investeres fortsat for lidt i klinisk 
forskning, idet gennemførelsen af kliniske 
forsøg er bekostelig, og afkastet på 
investeringen er begrænset på grund af 
markedssvigt. Desuden er europæiske 
forskningsaktiviteter og -programmer 
stadig ofte fragmenterede og er dermed 
enten under den kritiske masse eller 
overlapper hinanden, mens 
forskningskapaciteten og investeringerne i 
udviklingslandene er utilstrækkelige.

og økonomiske byrde, de påfører landene, 
især i Afrika syd for Sahara. Der findes 
stadig ikke effektive, sikre, passende, 
tilgængelige og økonomisk 
overkommelige lægelige behandlinger, der 
er tilpasset de særlige forhold i 
udviklingslandene, til de fleste 
fattigdomsrelaterede sygdomme, og der 
investeres fortsat for lidt i klinisk 
forskning, idet gennemførelsen af kliniske 
forsøg er bekostelig, og afkastet på 
investeringen er begrænset på grund af 
markedssvigt. Det må understreges, at kun 
10 % af de midler, der er afsat til 
forskning på globalt plan, går til 
forskning i de sygdomme, som tegner sig 
for 90 % af sygdomstilfældene i verden. 
Desuden er europæiske 
forskningsaktiviteter og -programmer 
stadig ofte fragmenterede og er dermed 
enten under den kritiske masse eller 
overlapper hinanden, mens 
forskningskapaciteten og investeringerne i 
udviklingslandene er utilstrækkelige.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Kommissionen offentliggjorde den 31. 
marts 2010 en pressemeddelelse om 
Unionens indsats inden for global sundhed, 
hvori den opfordrer EU til en mere 
samordnet tilgang blandt medlemsstaterne 
og på tværs af de relevante politikker for at 
finde og i fællesskab behandle fælles 
globale prioriteter inden for 
sundhedsforskning.

(11) Kommissionen offentliggjorde den 31. 
marts 2010 en pressemeddelelse om 
Unionens indsats inden for global sundhed, 
hvori den opfordrer EU til en mere 
samordnet tilgang blandt medlemsstaterne 
og på tværs af de relevante politikker for at 
finde og i fællesskab behandle fælles 
globale prioriteter inden for 
sundhedsforskning. Kommissionen gør 
ligeledes opmærksom på, at det er 
nødvendigt at fremme en retfærdig og 
universel dækning med sundhedsydelser 
af god kvalitet samt en effektiv og 
retfærdig finansiering af forskning, der 
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gavner alle befolkningsgruppers sundhed.
____________ ________________
10 COM(2010) 128 final. 10 COM(2010) 128 final.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I Rådets konklusioner om EU's 
rolle inden for global sundhed fra 2010 
fastslår Rådet, at EU bør fremme effektiv 
og fair finansiering af forskning, som 
gavner alles sundhed og sikrer, at 
innovationer og indgreb udmønter sig i 
tilgængelige og prismæssigt 
overkommelige løsninger. Der bør navnlig 
undersøges modeller, som adskiller 
udgifterne til FoU fra priserne på 
lægemidler, herunder mulighederne for at 
overføre teknologi til udviklingslandene.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den 27. februar 2013 bekræftede 
Kommissionen i en meddelelse med titlen 
"Et værdigt liv for alle: 
Fattigdomsudryddelse og en bæredygtig 
udvikling i verden"11a sin målsætning om 
at gøre sit yderste for at bidrage til 
opfyldelsen af MDG-målene inden 2015 
og understregede, at EU-finansieret 
forskning inden for rammerne af 
partnerskabet mellem de europæiske 
lande og udviklingslande vedrørende 
kliniske forsøg (EDCTP) havde bidraget 
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til opfyldelsen af MDG-målene.
___________
11a (COM(2013)0092).

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I overensstemmelse med 
målsætningerne for Horisont 2020-
rammeprogrammet bør enhver medlemsstat 
og ethvert land, der er tilknyttet Horisont 
2020-rammeprogrammet, være berettiget 
til at deltage i EDCTP2-programmet.

(13) I overensstemmelse med 
målsætningerne for Horisont 2020-
rammeprogrammet bør enhver medlemsstat 
og ethvert land, der er tilknyttet Horisont 
2020-rammeprogrammet, være berettiget 
til at deltage i EDCTP2-programmet. Det 
bør sikres, at projekter, der modtager 
midler via Horisont 2020-
rammeprogrammet, ikke er i modstrid 
med den internationale 
menneskerettighedslovgivning.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der bør sættes et loft over Unionens 
deltagelse i EDCTP2 i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid. Under dette 
loft bør Unionens bidrag være lig med de
oprindelige bidrag, som deltagerlandene 
har forpligtet sig til, for at opnå en stor 
løftestangsvirkning og sikre en stærkere 
integration af deltagerlandenes
programmer. Dette loft bør også rumme 
matchning af bidragene fra andre 
medlemsstater eller lande, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet for at 
være deltagerland i EDCTP2-programmet 
i Horisont 2020-rammeprogrammets 

(15) Der bør sættes et loft over Unionens 
deltagelse i EDCTP2 i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid. I dette 
tidsrum og under dette loft bør Unionens 
bidrag være lig med bidragene fra de i 
artikel 1 i denne afgørelse omhandlede 
lande for at opnå en stor 
løftestangsvirkning og sikre en stærkere 
integration af disse landes programmer.
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løbetid.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er ligeledes vigtigt, at de aktiviteter, 
der foregår inden for rammerne af 
EDCTP2-programmet, opfylder 
udviklingslandenes behov og EU’s 
forpligtelser vedrørende global sundhed. 
og at de er samordnede med Den 
Europæiske Unions aktioner på det 
udviklingspolitiske område, jf. artikel 208 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme, ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da disse ikke kan nå den 
fornødne kritiske masse, hverken i 
menneskelig eller finansiel henseende, og 
således i kraft af den større målestok bedre 
kan opfyldes på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde som følge af
fattigdomsrelaterede sygdomme og 
oversete sygdomme, særligt de sygdomme, 
der har de mest vidtrækkende 
samfundsøkonomiske konsekvenser for de 
mest sårbare grupper, især børn, i
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde den kliniske
udvikling af effektive, sikre, passende, 
tilgængelige og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb
(diagnose, lægemiddel, behandling og 
vaccine), der er tilpasset de særlige behov 
og forhold i udviklingslandene, ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da disse ikke kan nå den 
fornødne kritiske masse, hverken i 
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proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne beslutning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

menneskelig eller finansiel henseende, og 
således i kraft af den større målestok bedre 
kan opfyldes på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne beslutning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR, fordelt 
som følger:

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR svarende 
til bidragene fra de deltagerlande, der er 
anført i artikel 1.

(a) 594 mio. EUR til at matche bidragene 
fra de deltagerlande, der er anført i artikel 
1, stk. 1
(b) 89 mio. EUR til at matche bidragene 
fra enhver anden medlemsstat eller 
ethvert andet land, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
deltager i EDCTP2-programmet i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Overordnet mål (1) Overordnet mål

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde som
følge af fattigdomsrelaterede sygdomme
og oversete sygdomme, særligt de 
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Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme i 
partnerskab med Afrika syd for Sahara.

sygdomme, der har de mest vidtrækkende 
samfundsøkonomiske konsekvenser for de 
mest sårbare grupper, især børn, i
udviklingslande ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre, passende, 
tilgængelige og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb, der er 
tilpasset de særlige behov og forhold i
udviklingslandene, i partnerskab med disse 
lande i Afrika syd for Sahara.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod hiv/aids, 
tuberkulose, malaria og andre 
fattigdomsrelaterede sygdomme og inden 
programmets udløb at levere mindst ét nyt 
lægeligt indgreb; at have udsendt mindst 
30 retningslinjer for forbedret eller udvidet 
brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af mindst 20 potentielle lægelige 
indgreb.

(a) Et større antal nye eller forbedrede, 
tilgængelig og passende lægelige indgreb 
mod fattigdomsrelaterede sygdomme, 
såsom hiv/aids, tuberkulose og malaria, og 
oversete sygdomme og inden programmets 
udløb at levere mindst ét nyt lægeligt 
indgreb; at have udsendt retningslinjer for 
forbedret eller udvidet brug af eksisterende 
lægelige indgreb; at have gjort fremskridt 
med den kliniske udvikling af potentielle 
lægelige indgreb.

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og private bidragydere.

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og private partnere -
herunder ngo'er og fonde -  og med andre 
initiativer, der har til formål at forbedre 
forskningen i fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme, herunder f.eks. 
PDP'er (Product Development 
Partnerships), 
Verdenssundhedsorganisationen og dens 
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rådgivende ekspertgruppe samt andre 
programmer.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) En forøget virkning som følge af 
effektivt samarbejde med relevante EU-
initiativer, herunder EU's 
udviklingsbistand.

(e) En forøget virkning som følge af 
effektivt samarbejde med relevante EU-
initiativer, især EU's udviklingsbistand.

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) En øget synlighed af de aktioner, der 
gennemføres inden for rammerne af 
EDCTP2-programmet, på europæisk og 
internationalt plan.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) At støtte kliniske forsøg med nye eller 
forbedrede lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme gennem 
partnerskaber mellem europæiske lande og 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara:

(a) At støtte kliniske forsøg med nye eller 
forbedrede lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede og oversete
sygdomme gennem partnerskaber mellem 
europæiske lande og udviklingslande, især 
i Afrika syd for Sahara:
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af støttede kliniske 
forsøg til mindst 150 i forhold til 88 under 
EDCTP1.

Mål: at øge antallet af støttede kliniske 
forsøg i forhold til 88 under EDCTP1, med 
fokus på kliniske forsøg til udvikling af 
nye medicinske værktøjer.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – litra a – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af offentliggjorte, 
fagfællebedømte videnskabelige artikler til 
mindst 1 000.

Mål: at øge antallet af offentliggjorte, 
fagfællebedømte videnskabelige artikler.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – litra b - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at opretholde eller øge antallet af 
lande i Afrika syd for Sahara, som får 
støtte af EDCTP2, til mindst 30.

Mål: at opretholde eller øge antallet af 
lande i Afrika syd for Sahara, som får 
støtte af EDCTP2.

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 3 - litra b - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af stipendier til Mål: at øge antallet af stipendier til 
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forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende til mindst 600 i 
forhold til 400 under EDCTP1 og at sikre, 
at mindst 90 % af dem fortsætter deres 
forskerkarriere i Afrika syd for Sahara i 
mindst ét år efter udløbet af stipendiet.

forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende fra 400 under 
EDCTP1 og på det kraftigste opmuntre og 
støtte dem til at fortsætte deres 
forskerkarriere i Afrika syd for Sahara efter 
udløbet af stipendiet.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 3 - litra b - afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af støttede 
kapacitetsopbyggende aktiviteter til 
gennemførelse af kliniske forsøg i Afrika 
syd for Sahara til mindst 150 i forhold til
74 under EDCTP1.

Mål: at øge antallet af støttede 
kapacitetsopbyggende aktiviteter til 
gennemførelse af kliniske forsøg i Afrika 
syd for Sahara fra 74 under EDCTP1.

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – litra e – indledningen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med andre offentlige og 
private bidragydere:

(e) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med andre offentlige og 
private partnere:

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med europæiske, nationale 
og internationale 
udviklingsbistandsinitiativer for at sikre 
komplementariteten og skærpe virkningen 
af resultaterne af de EDCTP-finansierede

(f) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med europæiske, nationale 
og internationale 
udviklingsbistandsinitiativer for at sikre 
komplementariteten og skærpe virkningen 
af resultaterne af de EDCTP2-finansierede
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aktiviteter. aktiviteter.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3  litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) At øge synligheden af de aktioner, der 
gennemføres inden for rammerne af 
EDCTP2-programmet, på europæisk og 
globalt plan og særlig i udviklingslandene 
ved at udnytte de relevante fora for 
politisk dialog som f.eks. Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling AVS-EU og 
EU-Afrika-topmøderne. 

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, 
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 
for fattigdomsrelaterede sygdomme på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt plan

(a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, åbent
samarbejde, samarbejde og integration af 
nationale forskningsprogrammer og 
aktiviteter inden for fattigdomsrelaterede
og oversete sygdomme på videnskabeligt, 
forvaltningsmæssigt og finansielt plan

Begrundelse

En begrænsning af anvendelsesområdet til "smitsomme" sygdomme betyder, at programmet 
ikke kan finansiere forskning i andre fattigdomsrelaterede og oversete sygdomme og lidelser, 
der måske ikke er klassificeret som "smitsomme", men som ikke desto mindre er meget 
fremherskende i udviklingslandene, og inden for hvilke der er behov for FoU.
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Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete
smitsomme sygdomme

(b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria og tuberkulose og 
oversete sygdomme, især de sygdomme, 
der har de mest vidtrækkende 
samfundsøkonomiske konsekvenser for de 
mest sårbare grupper

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fremme af udvikling af kapacitet til 
kliniske forsøg og tilhørende forskning i 
udviklingslande gennem tilskud til 
karriereudvikling for stipendiater på 
forskellige niveauer, fremme af mobilitet, 
tilskud til personaleudveksling, 
forskeruddannelsesnetværk, styrkelse af 
etik og tilsynsmyndigheder, 
mentorordninger og partnerskaber på 
individuelt eller institutionelt plan

(c) fremme af udvikling af kapacitet til 
kliniske forsøg og tilhørende forskning i 
udviklingslande, særligt i Afrika syd for 
Sahara, gennem tilskud til 
karriereudvikling for stipendiater på 
forskellige niveauer, fremme af mobilitet, 
tilskud til personaleudveksling, 
forskeruddannelsesnetværk, styrkelse af 
etik og tilsynsmyndigheder, 
mentorordninger og partnerskaber på 
individuelt eller institutionelt plan

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) etablering af samarbejde og 
iværksættelse af fælles aktioner med andre 
offentlige og private bidragydere

(d) etablering af samarbejde og 
iværksættelse af fælles aktioner med andre 
offentlige og private partnere med det 
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formål at styrke de nationale 
sundhedssystemer og lette overførslen af 
resultater til den berørte befolkning

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) sikring af bevidsthed om, godkendelse 
og anerkendelse af EDCTP2-programmet 
og dets aktiviteter gennem rådgivning og 
kommunikation.

(e) sikring af bevidsthed om, godkendelse 
og anerkendelse af EDCTP2-programmet 
og dets aktiviteter gennem rådgivning og 
kommunikation såvel i Den Europæiske 
Union, udviklingslandene og navnlig 
landene i Afrika syd for Sahara som på 
globalt plan.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet.
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering og
status.

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet.
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering, 
status og foranstaltninger, der er truffet 
for at sikre adgang til nye produkter for 
befolkningen i udviklingslandene.
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Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter.

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter samt 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre 
adgang til nye produkter.

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag III – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Generalforsamlingen udpeger en 
bestyrelse, som fører tilsyn med EDCTP-
GS's sekretariat, som oprettes af 
generalforsamlingen som 
forvaltningsorgan for EDCTP2-
programmet.

2) Generalforsamlingen udpeger en 
bestyrelse. Under udpegelsen tager 
generalforsamlingen behørigt hensyn til 
de deltagende landes bidrag, og den sikrer 
en afbalanceret geografisk fordeling af 
bestyrelsens medlemmer. Mindst en 
repræsentant for landene i Afrika syd for 
Sahara er sikret deltagelse.
Bestyrelsen fører tilsyn med EDCTP-GS's 
sekretariat, som oprettes af 
generalforsamlingen som 
forvaltningsorgan for EDCTP2-
programmet.
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