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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2003, μετά την παγκόσμια κρίση υγείας την οποία προκάλεσαν οι τρεις κύριες ασθένειες 
που σχετίζονται με τη φτώχεια - HIV / AIDS,  ελονοσία και φυματίωση - καθώς και τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, θεσπίστηκε η "Εταιρική σχέση για τις ευρωπαϊκές και 
αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις Κλινικές Δοκιμές" (EDCTP). 

Στο Πρόγραμμα EDCTP, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή με το ποσό των 
200 εκατ. ευρώ, συμμετέχουν 14 κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία, καθώς και 
48 χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. 

Κατά την περίοδο 2003-2013, 8 ιατρικές θεραπείες σημείωσαν βελτίωση με τη δημιουργία 
τεσσάρων περιφερειακών δικτύων αριστείας στην Αφρική και την εκπαίδευση άνω των 400 
αφρικανών ερευνητών στην κλινική έρευνα. 

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, το HIV / AIDS, η ελονοσία και η φυματίωση είναι από μόνες 
τους υπεύθυνες για πάνω από 5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Έτσι, μετά την πρόταση της 
βελγικής προεδρίας του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2010 για την επέκταση του 
προγράμματος, η Επιτροπή υπέβαλε τον Ιούλιο του 2013 ένα Πρόγραμμα EDCTP - II για 
άλλη μια 10ετή περίοδο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος EDCPT - II, καθορίστηκαν οι εξής νέοι στόχοι:
- κάλυψη περισσοτέρων ασθενειών και αύξηση των ιατρικών επεμβάσεων,
- ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής,
- βελτίωση του συντονισμού, της συνέπειας και της ολοκλήρωσης των εθνικών 

προγραμμάτων,
- διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας για την εξεύρεση και άλλων χορηγών δημοσίων 

και ιδιωτικών πόρων,
- εξασφάλιση της συνέπειας με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης αυξήθηκε στα 683 εκατ. ευρώ (στο 
πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020), στην οποία πρέπει να προστεθούν οι συνεισφορές 
από τα συμμετέχοντα κράτη και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την επέκταση του προγράμματος καθώς και την αύξηση του 
προϋπολογισμού που διατίθεται από την ΕΕ, όπως επίσης και την επέκταση των δράσεων που 
μπορούν ενδεχομένως να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του EDTCP – II.

Επιπλέον, ο εισηγητής χαιρετίζει τη βούληση να ενισχυθούν οι συνέργιες μεταξύ των 
διαφόρων δράσεων που αναλαμβάνονται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Στο σημείο αυτό ωστόσο, είναι 
σημαντικό να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να υπενθυμισθεί ότι η 
συνέπεια των πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της ΕΕ. 



PE521.824v02-00 4/22 AD\1013112EL.doc

EL

Τέλος, ο εισηγητής προτείνει να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής περισσότερο για 
λόγους σαφήνειας σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ και τους στόχους του 
Προγράμματος EDCTP-II. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP18.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· 

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP18.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής:

κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση και η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
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EDCTP1· 
πρέπει να προωθηθεί η κατάρτιση και να 
ενισχυθούν οι ικανότητες των 
αναπτυσσομένων χωρών·

είναι σκόπιμη η περαιτέρω ενοποίηση των 
ευρωπαϊκών εθνικών προγραμμάτων·

είναι σκόπιμη η περαιτέρω ενοποίηση των 
ευρωπαϊκών εθνικών προγραμμάτων·

κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και η 
διεύρυνση της συνεργασίας με άλλους 
μείζονες χρηματοδότες του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας·

κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και η 
διεύρυνση της συνεργασίας με άλλους 
μείζονες εταίρους του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα όπως οι PDPs (συμπράξεις για την 
ανάπτυξη προϊόντων), των ΜΚΟ ή ακόμη 
και των ιδρυμάτων και της κοινωνίας 
των πολιτών· για όλα αυτά δε 
απαιτούνται σαφείς και διαφανείς 
κανόνες διακυβέρνησης· 

είναι σκόπιμη η δημιουργία συνεργειών με 
δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, ιδίως με την αναπτυξιακή 
βοήθεια της ΕΕ·

είναι σκόπιμη η δημιουργία συνεργειών με 
δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, και ειδικότερα με την 
αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ·

είναι σκόπιμη η αποσαφήνιση και η 
απλούστευση των κανόνων 
συγχρηματοδότησης·

είναι σκόπιμη η αποσαφήνιση και η 
απλούστευση των κανόνων 
συγχρηματοδότησης·  

κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των 
εργαλείων παρακολούθησης.

κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των 
εργαλείων παρακολούθησης.

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η Ένωση είναι ένας σημαντικός 
χορηγός για την έρευνα σχετικά με τις 
ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια 
και τις παραμελημένες λοιμώδεις νόσους. 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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συμβάλλουν στην πραγματικότητα κατά 
το ένα τέταρτο περίπου (22%) των 
κυβερνητικών επενδύσεων στον τομέα 
αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ένωση 
είναι επίσης σημαντικός παράγοντας σε 
σχέση με την παγκόσμια υγεία. Επί 
παραδείγματι, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη καλύπτουν κατά το ήμισυ περίπου 
τις πιστώσεις του Παγκόσμιου Ταμείου 
για την καταπολέμηση του AIDS, της 
φυματίωσης και της ελονοσίας. 

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρά τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα 
και επιτεύγματα της EDCTP1, οι νόσοι 
που συνδέονται με τη φτώχεια 
εξακολουθούν να συνιστούν μείζονα 
φραγμό στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αναπτυσσόμενων χωρών λόγω της 
κοινωνικής και οικονομικής επιβάρυνσης 
που επισύρουν, ιδίως στην υποσαχάρια 
Αφρική. Εξακολουθούν να ελλείπουν 
αποτελεσματικές, ασφαλείς και οικονομικά 
προσιτές ιατρικές αγωγές για την 
πλειονότητα των νόσων που συνδέονται με 
τη φτώχεια και οι επενδύσεις στην κλινική 
έρευνα παραμένουν ανεπαρκείς, διότι η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών είναι 
δαπανηρή και η απόδοση των επενδύσεων 
περιορισμένη, λόγω αδυναμιών της 
αγοράς. Επιπλέον, συχνά, οι ευρωπαϊκές 
ερευνητικές δραστηριότητες και τα 
αντίστοιχα προγράμματα εξακολουθούν να 
είναι κατακερματισμένα και, συνεπώς, 
υποκρίσιμα σε κλίμακα ή 
αλληλεπικαλυπτόμενα, ενώ η ερευνητική 
δυναμικότητα και οι επενδύσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι επαρκείς.

(7) Παρά τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα 
και επιτεύγματα της EDCTP1, οι νόσοι 
που συνδέονται με τη φτώχεια 
εξακολουθούν να συνιστούν μείζονα 
φραγμό στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αναπτυσσόμενων χωρών λόγω της 
κοινωνικής και οικονομικής επιβάρυνσης 
που επισύρουν, ιδίως στην υποσαχάρια 
Αφρική. Εξακολουθούν να ελλείπουν 
αποτελεσματικές, ασφαλείς, 
ενδεδειγμένες, προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και προσαρμοσμένες 
στις ιδιομορφίες των αναπτυσσομένων 
χωρών ιατρικές αγωγές για την 
πλειονότητα των νόσων που συνδέονται με 
τη φτώχεια και οι επενδύσεις στην κλινική 
έρευνα παραμένουν ανεπαρκείς, διότι η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών είναι 
δαπανηρή και η απόδοση των επενδύσεων 
περιορισμένη, λόγω αδυναμιών της 
αγοράς. Δέον να υπογραμμισθεί ότι το 
10% μόλις των εθνικών πόρων για την 
έρευνα διοχετεύονται σε ασθένειες που 
ευθύνονται για το 90% των παθολογιών 
παγκοσμίως. Επιπλέον, συχνά, οι 
ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες 
και τα αντίστοιχα προγράμματα 
εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένα 
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και, συνεπώς, υποκρίσιμα σε κλίμακα ή 
αλληλεπικαλυπτόμενα, ενώ η ερευνητική 
δυναμικότητα και οι επενδύσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι επαρκείς.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στις 31 Μαρτίου 201010, η Επιτροπή 
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο 
της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία, στην οποία 
ζητείται να υιοθετηθεί πιο συντονισμένη 
προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών και 
σε όλες τις αντίστοιχες πολιτικές, 
προκειμένου να εντοπιστούν και να 
αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο οι κοινές 
παγκόσμιες προτεραιότητες για την έρευνα 
στον τομέα της υγείας.

(11) Στις 31 Μαρτίου 201010, η Επιτροπή 
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο 
της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία, στην οποία 
ζητείται να υιοθετηθεί πιο συντονισμένη 
προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών και 
σε όλες τις αντίστοιχες πολιτικές, 
προκειμένου να εντοπιστούν και να 
αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο οι κοινές 
παγκόσμιες προτεραιότητες για την έρευνα 
στον τομέα της υγείας. Στην εν λόγω 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπενθυμίζει 
επίσης την ανάγκη να προωθηθεί η 
ισότιμη και καθολική πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας 
καθώς και η αποτελεσματική και δίκαια 
χρηματοδότηση της έρευνας που 
εξυπηρετεί της υγεία όλων των 
ανθρώπων.

____________ ________________
10 COM(2010) 128 τελικό. 10 COM(2010) 128 τελικό.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Το 2010, στο πλαίσιο των 
συμπερασμάτων του για τον ρόλο της ΕΕ 
στην παγκόσμια υγεία, το Συμβούλιο 
κάλεσε την ΕΕ να προωθήσει την 
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αποτελεσματική και δίκαιη 
χρηματοδότηση της έρευνας που είναι 
επωφελής για την υγεία όλων και 
διασφαλίζει ότι οι καινοτομίες και οι 
παρεμβάσεις παράγουν προσβάσιμες και 
προσιτές από οικονομική άποψη λύσεις.· 
Επισημάνθηκε συγκεκριμένα ότι πρέπει 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο προτύπων 
που αποσυνδέουν το κόστος της έρευνας 
και ανάπτυξης από τις τιμές των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας της 
ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Στην ανακοίνωσή της τής 27ης 
Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «μια 
αξιοπρεπής ζωή για όλους: εξάλειψη της 
φτώχειας και προσφορά ενός βιώσιμου 
μέλλοντος στον κόσμο»11α, η Επιτροπή 
επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να πράξει ό 
τι είναι δυνατόν για να συμβάλει στην 
επίτευξη των ΑΣΧ έως το 2015 και τόνισε 
ότι η έρευνα που χρηματοδοτείται από 
την ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
εταιρικής σχέσης με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες για τις κλινικές δοκιμές (EDCTP) 
έχει συμβάλει στην επίτευξη των ΑΣΧ.
___________
11a (COM(2013)0092). 

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σε εναρμόνιση με τους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020», 
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
EDCTP2 πρέπει να έχουν όλα τα κράτη 
μέλη και όλες οι συνδεδεμένες χώρες με το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020».

(13) Σε εναρμόνιση με τους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020», 
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
EDCTP2 πρέπει να έχουν όλα τα κράτη 
μέλη και όλες οι συνδεδεμένες χώρες με το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020». 
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι έργα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» 
δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο 
όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο 
πρόγραμμα EDCTP2 για τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Εντός του ανώτατου αυτού ορίου, η 
συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να 
ισούται με τις αρχικές συνεισφορές για τις 
οποίες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τα 
συμμετέχοντα κράτη, ώστε να επιτευχθεί 
υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης και να 
διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ενοποίηση των 
προγραμμάτων των συμμετεχόντων
κρατών. Αυτό το ανώτατο όριο θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει συνεισφορά ύψους 
αντίστοιχου με τις συνεισφορές άλλων 
κρατών μελών ή χωρών συνδεδεμένων με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», 
που προσχωρούν στο πρόγραμμα 
EDCTP2 στη διάρκεια του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζων 2020».

(15) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο 
όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο 
πρόγραμμα EDCTP2 για τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Κατά τη χρονική αυτή περίοδο και εντός 
του ανώτατου αυτού ορίου, η συνεισφορά 
της Ένωσης θα πρέπει να ισούται με τις 
συνεισφορές των κρατών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
αυτής που προβλέπονται στο πρώτο 
άρθρο της παρούσας απόφασης, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης 
και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
ενοποίηση των προγραμμάτων των κρατών
αυτών.
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) Είναι επίσης σημαντικό οι 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
προγράμματος EDCTP-II 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών και στις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας υγείας και να 
συνάδουν με τις δράσεις της Ένωσης για 
την αναπτυξιακή πολιτική, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 
στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική, μέσω της ταχύτερης 
κλινικής ανάπτυξης αποτελεσματικών, 
ασφαλών και οικονομικά προσιτών 
ιατρικών παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της έλλειψης της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας, από πλευράς 
τόσο ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 
στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους – με 
προτεραιότητα σε εκείνες με τον 
μεγαλύτερο κοινωνικο-οικονομικό 
αντίκτυπο επί των περισσότερο 
ευάλωτων ομάδων, και συγκεκριμένα των 
παιδιών - στις αναπτυσσόμενες χώρες και 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών ενεδειγμένων, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
ιατρικών παρεμβάσεων (διαγνώσεις, 
φάρμακα, θεραπείες και εμβόλια)  ειδικά 
διαμορφωμένων για να ανταποκρίνονται 
στις ιδιομορφίες των αναπτυσσομένων 
χωρών για τις νόσους που συνδέονται με 
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στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

τη φτώχεια, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
λόγω της έλλειψης της απαραίτητης 
κρίσιμης μάζας, από πλευράς τόσο 
ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ, υπολογιζόμενη ως 
εξής:

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ που ισούται με τις 
συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών 
που απαριθμούνται στο άρθρο 1.

(α) ποσό 594 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1·
(β) ποσό 89 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές άλλων κρατών μελών ή 
χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020» που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EDCTP2 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Γενικός στόχος (1) Γενικός στόχος

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες,
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών και 
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, σε συνεργασία 
με την υποσαχάρια Αφρική.

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια και τις παραμελημένες 
λοιμώδεις νόσους – με προτεραιότητα σε 
εκείνες με τον μεγαλύτερο κοινωνικο-
οικονομικό αντίκτυπο επί των 
περισσότερο ευάλωτων ομάδων, και 
συγκεκριμένα των παιδιών - στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών, 
ενδεδειγμένων, προσβάσιμων και 
οικονομικά  προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων (διαγνώσεις, φάρμακα, 
θεραπείες και εμβόλια) ειδικά 
διαμορφωμένων για να ανταποκρίνονται 
στις ιδιομορφίες των αναπτυσσομένων 
χωρών, σε συνεργασία με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα 
εκείνες της Υποσαχάριας Αφρικής.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων κατά
του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης, της 
ελονοσίας και άλλων νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια και, έως τη λήξη 
του προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον 
μίας νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση
τουλάχιστον 30 κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 

(α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων, προσβάσιμων και 
κατάλληλων  ιατρικών παρεμβάσεων κατά
ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια
όπως ο ιός HIV/AIDS, η φυματίωση και
η ελονοσία, καθώς και άλλες νόσοι που 
συνδέονται με τη φτώχεια και είναι 
παραμελημένες και, έως τη λήξη του 
προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον μίας 
νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
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παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη τουλάχιστον 
20 υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων.

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη 
βελτιωμένη ή εκτεταμένη χρήση 
υφιστάμενων ιατρικών παρεμβάσεων και 
επίτευξη προόδου όσον αφορά την κλινική 
ανάπτυξη υποψήφιων ιατρικών 
παρεμβάσεων·

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους χρηματοδότες από τον δημόσιο 
και των ιδιωτικό τομέα·

(δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους εταίρους από τον δημόσιο και των 
ιδιωτικό τομέα– συμπεριλαμβανομένων 
ΜΚΟ και ιδρυμάτων – και με άλλες 
πρωτοβουλίες που εργάζονται για τη 
βελτίωση της έρευνας για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια και έχουν 
παραμεληθεί, πρωτοβουλίες στις οποίες 
περιλαμβάνονται λόγου χάρη οι 
συμπράξεις για την ανάπτυξη προϊόντων, 
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η 
συμβουλευτική ομάδα εργασίας 
εμπειρογνώμων της (CEWG) και άλλα 
προγράμματα.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) διασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου
χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία με 
συναφείς πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ.

(ε) διασφάλιση μεγαλύτερου αντίκτυπου
χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία με 
συναφείς πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και συγκεκριμένα της 
αναπτυξιακής βοήθειάς της.
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Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 2 –στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) αύξηση της προβολής των δράσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος EDCTP-
II σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - σημείο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Παροχή στήριξης στις κλινικές δοκιμές 
νέων ή βελτιωμένων ιατρικών 
παρεμβάσεων για νόσους που συνδέονται 
με τη φτώχεια, μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

(α) Παροχή στήριξης στις κλινικές δοκιμές 
νέων ή βελτιωμένων ιατρικών 
παρεμβάσεων για νόσους που συνδέονται 
με τη φτώχεια και για τις παραμελημένες 
λοιμώδεις νόσους, μέσω συμπράξεων 
μεταξύ ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων 
χωρών, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - σημείο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των κλινικών 
δοκιμών στις οποίες παρέχεται στήριξη σε
τουλάχιστον 150 σε σύγκριση με 88 υπό το 
EDCTP1.

Στόχος: αύξηση του αριθμού των κλινικών 
δοκιμών στις οποίες παρέχεται στήριξη, σε 
σύγκριση με 88 υπό το EDCTP1, με 
έμφαση σε κλινικές δοκιμές για την 
ανάπτυξη νέων ιατρικών εργαλείων.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα Ι - σημείο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται 
κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους σε 
τουλάχιστον 1000.

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται 
κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: διατήρηση ή αύξηση του αριθμού 
των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής που 
λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα 
EDCTP2 σε τουλάχιστον 30.

Στόχος: διατήρηση ή αύξηση του αριθμού 
των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής που 
λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα 
EDCTP2.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής σε 
τουλάχιστον 600, έναντι 400 στο πλαίσιο 
του προγράμματος EDCTP1, εκ των 
οποίων τουλάχιστον το 90% συνεχίζουν
την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην 
υποσαχάρια Αφρική επί ένα τουλάχιστον 
έτος μετά την υποτροφία τους.

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής από
400 στο πλαίσιο του προγράμματος 
EDCTP1, ουσιαστική ενθάρρυνση και 
υποστήριξη αυτών προκειμένου να 
συνεχίσουν την ερευνητική τους 
σταδιοδρομία στην υποσαχάρια Αφρική 
μετά την υποτροφία τους.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα Ι - σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων 
που λαμβάνουν στήριξη για τη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών στην υποσαχάρια 
Αφρική σε τουλάχιστον 150, έναντι 74 στο 
πλαίσιο του προγράμματος EDCTP1.

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων 
που λαμβάνουν στήριξη για τη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών στην υποσαχάρια 
Αφρική από 74 στο πλαίσιο του 
προγράμματος EDCTP1.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους
χρηματοδότες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα.

(ε) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους
εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα.

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ.) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με 
ενωσιακές, εθνικές και διεθνείς 
πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας, με 
σκοπό τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας και του 
μεγαλύτερου αντικτύπου των 
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
EDCTP.

(στ.) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με 
ενωσιακές, εθνικές και διεθνείς 
πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας, με 
σκοπό τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας και του 
μεγαλύτερου αντίκτυπου των 
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
EDCTP2.
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Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3 –στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) αύξηση της προβολής των δράσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος EDCTP-
II σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 
ιδίως εντός των αναπτυσσομένων χωρών 
με τη χρήση των μέσων που παρέχει ο 
πολιτικός διάλογος, όπως η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ ή ακόμη και οι 
Διασκέψεις Κορυφής ΕΕ-Αφρικής. 

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις
λοιμώδεις νόσους που συνδέονται με τη 
φτώχεια σε επιστημονικό, διαχειριστικό 
και οικονομικό επίπεδο·

(α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της
ανοιχτής συνεργασίας, της συνεργασίας
και της ενοποίησης των εθνικών 
ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις νόσους 
που συνδέονται με τη φτώχεια και έχουν 
παραμεληθεί σε επιστημονικό, 
διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής στις «λοιμώδεις νόσους» θα έχει ως συνέπεια να μην 
μπορεί το πρόγραμμα να χρηματοδοτήσει έρευνα σε άλλες νόσους που σχετίζονται με τη 
φτώχεια και έχουν παραμεληθεί αλλά που δεν θα μπορούν ενδεχομένως να ταξινομηθούν ως 
λοιμώδεις, χωρίς τούτο να σημαίνει βεβαίως ότι δεν είναι σημαντικές στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και ότι δεν χρειάζονται μέτρα έρευνας και ανάπτυξης.
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Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους·

(β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους
δίδοντας την προτεραιότητα σε εκείνες με 
τις βαρύτερες κοινωνικο-οικονομικές 
συνέπειες για τους πλέον ευάλωτες 
ομάδες·

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προώθηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων/δυναμικότητας στο πλαίσιο 
των κλινικών δοκιμών και της συναφούς 
έρευνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω 
επιχορηγήσεων με σκοπό: την 
επαγγελματική εξέλιξη 
μεταπτυχιακών/διδακτορικών υποτρόφων, 
την προώθηση της κινητικότητας, την
επιχορήγηση ανταλλαγής προσωπικού, τη 
δημιουργία δικτύων ερευνητικής 
κατάρτισης, την ενίσχυση της 
δεοντολογίας και των ρυθμιστικών 
φορέων, την καθοδήγηση και τη σύναψη 
συμπράξεων σε ατομικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ιδρυμάτων·

(γ) προώθηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων/δυναμικότητας στο πλαίσιο 
των κλινικών δοκιμών και της συναφούς 
έρευνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως 
στην Υποσαχάρια Αφρική, μέσω 
επιχορηγήσεων με σκοπό: την 
επαγγελματική εξέλιξη 
μεταπτυχιακών/διδακτορικών υποτρόφων, 
την προώθηση της κινητικότητας, την 
επιχορήγηση ανταλλαγής προσωπικού, τη 
δημιουργία δικτύων ερευνητικής 
κατάρτισης, την ενίσχυση της 
δεοντολογίας και των ρυθμιστικών 
φορέων, την καθοδήγηση και τη σύναψη 
συμπράξεων σε ατομικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ιδρυμάτων·
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Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους
χρηματοδότες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα·

(δ) ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους
εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα με στόχο την ενίσχυση των εθνικών 
συστημάτων υγείας και την διευκόλυνση 
της μεταφοράς των αποτελεσμάτων στον 
ενδιαφερόμενο πληθυσμό·

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) εξασφάλιση ευαισθητοποίησης, 
υιοθέτησης και αναγνώρισης του 
προγράμματος EDCTP2 και των 
δραστηριοτήτων του μέσω δράσεων 
παροχής συμβουλών, προώθησης και 
επικοινωνίας.

(ε) εξασφάλιση ευαισθητοποίησης, 
υιοθέτησης και αναγνώρισης του 
προγράμματος EDCTP2 και των 
δραστηριοτήτων του μέσω δράσεων 
παροχής συμβουλών, προώθησης και 
επικοινωνίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ, 
ανατασσομένων χωρών, ιδίως της 
Υποσαχάριας Αφρικής, όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – σημείο 3 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω 
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω 
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 
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συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων δράσεων, τον 
προϋπολογισμό της, το ύψος της 
χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτή, 
κατά περίπτωση, και το καθεστώς της.

συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων δράσεων, τον 
προϋπολογισμό της, το ύψος της 
χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτή, 
κατά περίπτωση, το καθεστώς της και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να 
εξασφαλίζεται πρόσβαση στα 
νεοεμφανιζόμενα προϊόντα για τους 
πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – σημείο 3 –παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των υποβληθέντων και 
επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση έργων, 
τη λεπτομερή χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, την κατανομή των 
εθνικών πόρων και των λοιπών 
συνεισφορών, τον τύπο συμμετεχόντων, τις 
στατιστικές ανά χώρα, τις εκδηλώσεις 
μεσιτείας και τις δραστηριότητες 
διάδοσης.

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των υποβληθέντων και 
επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση έργων, 
τη λεπτομερή χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, την κατανομή των 
εθνικών πόρων και των λοιπών 
συνεισφορών, τον τύπο συμμετεχόντων, τις 
στατιστικές ανά χώρα, τις εκδηλώσεις 
μεσιτείας, τις δραστηριότητες διάδοσης
και τα μέτρα που λαμβάνονται για να 
εξασφαλίζεται πρόσβαση στα 
νεοεμφανιζόμενα προϊόντα.

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα III – σημείο 2 –παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η ΓΣ διορίζει διοικητικό συμβούλιο, το 
οποίο επιβλέπει το έργο της γραμματείας 
της δομής υλοποίησης EDCTP. Η 
γραμματεία διορίζεται από τη ΓΣ ως το 
εκτελεστικό όργανο του προγράμματος 
EDCTP2.

2) Η ΓΣ διορίζει διοικητικό συμβούλιο. 
Κατά τον διορισμό, η ΓΣ λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη συνεισφορά των 
κρατών που συμμετέχουν και μεριμνά 
επίσης ούτως ώστε να είναι 
ισορροπημένη από γεωγραφική άποψη η 
κατανομή των μελών του εν λόγω 
συμβουλίου. Διασφαλίζεται η συμμετοχή 
ενός τουλάχιστον εκπροσώπου 
προερχόμενου από τις χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής.
Το διοικητικό συμβούλιο επιβλέπει το 
έργο της γραμματείας της δομής 
υλοποίησης EDCTP. Η γραμματεία 
διορίζεται από τη ΓΣ ως το εκτελεστικό 
όργανο του προγράμματος EDCTP2.
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