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LÜHISELGITUS

Pärast ülemaailmset tervishoiukriisi, mille põhjustasid kolm peamist vaesusega seotud haigust 
(HIV/AIDS, malaaria ja tuberkuloos), samuti seoses ÜRO aastatuhande arengueesmärkide 
raames võetud kohustustega, lõi Euroopa Liit 2003. aastal Euroopa ja arengumaade kliiniliste 
uuringute partnerluse (edaspidi „EDCTP”). 

Euroopa Komisjonilt 200 miljoni euroni küündiva kaasrahastuse saanud EDCTP programmis 
osales 14 ELi liikmesriiki, Norra ja Šveits, samuti 48 Sahara-taguse Aafrika riiki. 

Ajavahemikus 2003–2013 parandati kaheksat raviteenust, võeti kasutusele neli piirkondlikku 
kliiniliste uuringute tippkeskuste võrgustikku ja rohkem kui 400 Aafrika teadlast said 
koolitust. 

Siiski põhjustavad ainuüksi HIV/AIDS, malaaria ja tuberkuloos veel praegugi enam kui 
5 miljoni inimese surma aastas. Seepärast esitas Euroopa Komisjon pärast seda, kui ELi 
Nõukogu eesistujariik Belgia oli teinud 2010. aastal ettepaneku programmi pikendada, 
2013. aasta juulis uueks 10aastaseks perioodiks programmi EDCTP2.

Programmis EDCPT2 määrati kindlaks uued ambitsioonikad eesmärgid:
– hõlmata rohkem haigusi ja suurendada ravimenetluste arvu,
– tugevdada koostööd Sahara-taguse Aafrika riikidega,
– parandada riiklike programmide koordineerimist, ühitamist ja lõimimist,
– laiendada rahvusvahelist koostööd teiste riiklike ja erasektori muude rahastajatega,
– tagada ühtsus ELi teiste poliitikavaldkondadega. 

Liidu rahalise toetuse määr tõsteti 683 miljoni euroni (raamprogrammi „Horisont 2020” 
raames), millele tuleb lisada osalisriikide ning riiklike ja eraorganisatsioonide panus. 

Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks nii programmi pikendamist, Euroopa Liidu eraldatud 
eelarve suurendamist kui ka nende võimalike meetmete laiendamist, mida võib rahastada 
EDTCP2 raames.

Lisaks avaldab arvamuse koostaja rahulolu soovi üle tugevdada koostoimet Euroopa Liidu
mitmesuguste meetmete, sealhulgas arengupoliitika raames võetavate meetmete vahel. Sellest 
hoolimata on tähtis muuta komisjoni ettepanekut eesmärgiga tuletada meelde, et Euroopa 
poliitikavaldkondade sidusus arengueesmärkidega on liidu aluspõhimõte. 

Lõpuks soovib arvamuse koostaja muuta komisjoni ettepanekut selleks, et nii liidu rahaline 
toetus kui ka EDCP2 programmi eesmärgid oleksid selgemad.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 
ulatust tuleb muuta ja laiendada; 

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: 

EDCTP1 praegust ulatust tuleb muuta ja 
laiendada;

tuleb edendada koolitusi ja parandada 
arengumaade suutlikkust;

Euroopa riiklike programmide lõimimist 
tuleb parandada; 

veelgi tuleb parandada Euroopa riiklike 
programmide lõimimist; 

tugevdada ja laiendada tuleb koostööd 
teiste peamiste avaliku ja erasektori 
rahastajatega (sh ravimitööstus); 

tugevdada ja laiendada tuleb koostööd 
avaliku ja erasektori partneritega, sh 
ravimitööstusega, avaliku ja erasektori 
selliste partnerluste raames nagu 
tootearenduspartnerlused, valitsusväliste 
organisatsioonide või muude rahastajate 
ja kodanikuühiskonnaga ning järgida 
selgeid ja läbipaistvaid juhtimiseeskirju; 

tuleb luua sünergia Euroopa välispoliitika 
meetmetega, eelkõige liidu arenguabiga; 

tuleb luua sünergia Euroopa välispoliitika 
meetmetega, eriti liidu arenguabiga; 

kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja 
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lihtsustada; lihtsustada;  
järelevalvevahendeid tuleb tugevdada. järelevalvevahendeid tuleb tugevdada.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liit on vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste 
alaste teadusuuringute oluline rahastaja. 
Komisjon ja liikmesriigid annavad ligi 
veerandi (22 %) valitsuste kogu maailmas 
selles valdkonnas tehtavatest 
investeeringutest. Peale selle on liit 
peamine osaleja ülemaailmses tervishoiu 
valdkonnas. Komisjon ja liikmesriigid 
annavad näiteks umbes poole 
ülemaailmse AIDSi, tuberkuloosi ja 
malaaria vastu võitlemise fondi 
vahenditest. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Hoolimata EDCTP1 programmi raames 
saavutatud arvestatavatest tulemustest ja 
saavutustest takistavad vaesusega seotud 
haiguste põhjustatud sotsiaalmajanduslikud 
probleemid endiselt oluliselt arenguriikide 
jätkusuutlikku arengut, eelkõige Sahara-
taguses Aafrikas. Enamike vaesusega 
seotud haiguste raviks ei ole endiselt 
tõhusaid, ohutuid ja mõistliku hinnaga 

(7) Hoolimata EDCTP1 programmi raames 
saavutatud arvestatavatest tulemustest ja 
saavutustest takistavad vaesusega seotud 
haiguste põhjustatud sotsiaalmajanduslikud 
probleemid endiselt oluliselt arenguriikide 
jätkusuutlikku arengut, eelkõige Sahara-
taguses Aafrikas. Enamiku vaesusega 
seotud haiguste raviks ei ole endiselt 
tõhusaid, ohutuid, asjakohaseid, 



PE521.824v02-00 6/19 AD\1013112ET.doc

ET

raviteenuseid ning investeeringud 
kliinilistesse uuringutesse on ebapiisavad, 
sest kliiniliste uuringute tegemine on 
kulukas ja investeeringute tasuvus on 
turuhälvete tõttu piiratud. Lisaks on 
Euroopa teadustegevus ja -programmid 
endiselt sageli killustatud ning sellest 
tulenevalt kas liiga vähese kriitilise 
massiga või kattuvad, samas kui 
teadusuuringute alane võimekus ja 
investeeringud on arenguriikides 
ebapiisavad.

kättesaadavaid ja mõistliku hinnaga ning 
arengumaade eripärale kohandatud
raviteenuseid ning investeeringud 
kliinilistesse uuringutesse on ebapiisavad, 
sest kliiniliste uuringute tegemine on 
kulukas ja investeeringute tasuvus on 
turuhälvete tõttu piiratud. Tuleb märkida, 
et ainult 10 % üle maailma 
teadusuuringutele eraldatud vahenditest 
on suunatud haigustele, mis põhjustavad 
90 % haigestumisjuhtumitest maailmas. 
Lisaks on Euroopa teadustegevus ja -
programmid endiselt sageli killustatud ning 
sellest tulenevalt kas liiga vähese kriitilise 
massiga või kattuvad, samas kui 
teadusuuringute alane võimekus ja 
investeeringud on arenguriikides 
ebapiisavad.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Komisjon esitas 31. märtsil 2010 
teatise liidu rolli kohta ülemaailmses 
tervishoius,10 milles nõutakse paremat 
koordineerimist liikmeriikide ja 
asjakohaste poliitikavaldkondade vahel, et 
määratleda üleilmsed ühised prioriteedid 
terviseuuringute valdkonnas ja nendega 
tegeleda.  

(11) Komisjon esitas 31. märtsil 2010 
teatise liidu rolli kohta ülemaailmses 
tervishoius,10 milles nõutakse paremat 
koordineerimist liikmeriikide ja 
asjakohaste poliitikavaldkondade vahel, et 
määratleda üleilmsed ühised prioriteedid 
terviseuuringute valdkonnas ja nendega 
tegeleda. Komisjon tuletab teatises ka 
meelde vajadust edendada võrdset kaetust 
kvaliteetsete tervishoiuteenustega, samuti 
iga inimese tervise teenistuses olevate 
teadusuuringute tõhusat ja õiglast 
rahastamist.

____________ ________________
10 KOM(2010) 128 (lõplik). 10 KOM(2010) 128 (lõplik).
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Nõukogu kutsus 2010. aastal oma 
järeldustes ELi rolli kohta tervise 
edendamisel maailmas ELi üles 
arendama teadusuuringute tõhusat ja 
õiglast rahastamist, mis oleks kasulik 
kõigi tervisele ja tagaks, et uuenduste ja 
meetmete abil saavutatakse taskukohased 
ja kättesaadavad lahendused. Uurida 
tuleks eeskätt mudeleid, mille raames 
hoitakse lahus teadus- ja arendustegevuse 
kulud ja ravimite hind, ning ka 
tehnosiirde võimalusi arenguriikidesse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Oma 27. veebruari 2013. aasta 
teatises „Inimväärne elu kõigile: vaesuse 
kaotamine ja maailmale säästva tuleviku 
tagamine”11a kinnitas komisjon oma 
kindlat otsust teha kõik selleks, et aidata 
kaasa aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisele aastaks 2015, ning osutas, 
et ELi poolt Euroopa ja arengumaade 
kliiniliste uuringute partnerluse (EDCTP) 
programmi raames rahastatud teadustöö 
on aidanud kaasa aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisele.
___________
11a (COM(2013) 0092). 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kooskõlas raamprogrammi „Horisont 
2020” eesmärkidega on mis tahes 
liikmesriigil ja raamprogrammiga 
„Horisont 2020” seotud riigil õigus osaleda 
EDCTP2 programmis.

(13) Kooskõlas raamprogrammi „Horisont 
2020” eesmärkidega on mis tahes 
liikmesriigil ja raamprogrammiga 
„Horisont 2020” seotud riigil õigus osaleda 
EDCTP2 programmis. Tuleks tagada, et 
raamprogrammi „Horisont 2020” raames 
rahastatavate projektidega ei rikutaks 
rahvusvahelisi inimõigusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Liidu toetusele EDCTP2 
programmis tuleb kehtestada ülemmäär
raamprogrammi „Horisont 2020” kestuse 
jooksul. Euroopa Liidu toetus peab
ülemmäära piires olema võrdväärne 
osalevate riikide esialgse panusega, et 
saavutada suur finantsvõimendus ja tagada 
osalevate riikide programmide tihedam 
lõimimine. Seda ülemmäära tuleb 
kohaldada ka panuste suhtes, mida teevad 
raamprogrammi „Horisont 2020” mis 
tahes osalisriigid, kes ühinevad EDCTP2 
programmiga raamprogrammi „Horisont 
2020” tööperioodi kestel.

(15) Euroopa Liidu toetusele EDCTP2 
programmis tuleb kehtestada ülemmäär 
raamprogrammi „Horisont 2020” kestuse 
jooksul. Selle ajavahemiku vältel peab
Euroopa Liidu toetus ülemmäära piires 
olema võrdväärne käesoleva otsuse 
artiklis 1 osutatud riikide panusega, et 
saavutada suur finantsvõimendus ja tagada 
kõnealuste riikide programmide tihedam 
lõimimine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Samuti on oluline, EDCTP2 
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programmi kohased tegevused vastaksid 
arengumaade vajadustele ja kohustustele, 
mille liit on võtnud ülemaailmse 
tervishoiu kontekstis, ja et need oleksid 
kooskõlas liidu arengupoliitika raames 
võetavate meetmetega, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, 
kiirendades vaesusega seotud haiguste
tõhusate, ohutute ja mõistliku hinnaga 
ravimenetluste kliinilist väljaarendamist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
vajaliku kriitilise massi puudumise tõttu 
(nii inimeste arvu kui ka rahaliste 
vahendite osas) ning kuna meetme ulatuse 
tõttu on seda parem saavutada Euroopa 
Liidu tasandil, võib Euroopa Liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud nimetatud artiklis, ei minda 
otsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste ja tähelepanuta 
jäetud nakkushaiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, seades 
prioriteediks need haigused, mille mõju 
kõige haavatavamatele 
rahvastikurühmadele, eriti lastele on 
kõige olulisem, kiirendades tõhusate, 
ohutute, asjakohaste, kättesaadavate ja 
mõistliku hinnaga ja arenguriikide 
erivajadustele ja eripärale vastavate 
ravimenetluste (diagnostika, ravimid, ravi 
ja vaktsiinid) kliinilist väljaarendamist, ei
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
vajaliku kriitilise massi puudumise tõttu 
(nii inimeste arvu kui ka rahaliste 
vahendite osas) ning kuna meetme ulatuse 
tõttu on seda parem saavutada Euroopa 
Liidu tasandil, võib Euroopa Liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud nimetatud artiklis, ei minda 
otsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis 
jaotub järgmiselt:

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis 
vastab artiklis 1 loetletud osalevate riikide 
panusele.

(a) 594 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
summa;
(b) 89 miljonit eurot, mis on artikli 1 lõike 
2 kohaselt EDCTP2 programmis 
osalevate mis tahes muude liikmesriikide 
või raamprogrammiga „Horisont 2020” 
seotud riikide panuste summa.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Üldeesmärk (1) Üldeesmärk

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud 
haiguste tõhusate, ohutute ja mõistliku 
hinnaga ravimenetluste väljatöötamist.

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest ja
tähelepanuta jäetud haigustest
põhjustatud sotsiaalmajanduslikke 
probleeme arenguriikides, seades 
prioriteediks need haigused, mille mõju 
kõige haavatavamatele 
rahvastikurühmadele, eriti lastele on 
kõige olulisem, kiirendades tõhusate, 
ohutute, asjakohaste, kättesaadavate ja 
mõistliku hinnaga ning arenguriikide 
erivajadustele ja eripärale kohandatud
ravimenetluste (diagnostika, ravimid, ravi 
ja vaktsiinid) väljatöötamist partnerluses 
eeskätt nende riikidega Sahara-taguses 
Aafrikas.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkem uusi või täiendatud 
HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja 
teiste vaesusega seotud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi rakendamisaja 
lõpuks vähemalt ühe uue ravimenetluse 
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimenetluste parema või laialdasema 
kasutuse kohta vähemalt 30 juhendi
avaldamine; vähemalt 20 uut võimalikku 
ravimenetlust kliinilise väljatöötamise 
etapis.

(a) rohkem uusi või täiendatud, 
kättesaadavaid ja asjakohaseid vaesusega 
seotud haiguste, nagu HIVi/AIDSi, 
tuberkuloosi ja malaaria ning 
tähelepanuta jäetud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi rakendamisaja 
lõpuks vähemalt ühe uue ravimenetluse 
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimenetluste parema või laialdasema 
kasutuse kohta juhendite avaldamine; 
võimalikud uued ravimenetlused kliinilise 
väljatöötamise etapis;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike ja 
erasektori muude rahastajatega;

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike ja 
erasektori muude partneritega, sh 
valitsusväliste organisatsioonide ja 
sihtasutustega, ja muude algatustega, 
mille eesmärk on vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäetud haiguste 
teadusuuringute parandamine, sealhulgas 
näiteks tootearenduspartnerluste, 
Maailma Terviseorganisatsiooni ja selle 
ekspertide nõuanderühma ja muude 
programmide raames;
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurem mõju, mis tuleneb tõhusast 
koostööst asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega (sh arenguabi).

(e) suurem mõju, mis tuleneb tõhusast 
koostööst asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega (eelkõige arenguabiga).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) EDCTP programmi raames võetud 
meetmete suurem nähtavus Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haiguste raviks uute 
või täiustatud ravimenetlustega seotud 
kliiniliste uuringute toetamine Euroopa ja 
arenguriikide, eelkõige Sahara-taguse 
Aafrika riikide partnerluste kaudu:

(a) vaesusega seotud ja tähelepanuta 
jäetud haiguste raviks uute või täiustatud 
ravimenetlustega seotud kliiniliste 
uuringute toetamine Euroopa ja 
arenguriikide, eelkõige Sahara-taguse 
Aafrika riikide partnerluste kaudu:

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt a – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada toetatavate kliiniliste 
uuringute arvu EDCTP1 aegselt 88-lt 
vähemalt 150-ni;

eesmärk: suurendada toetatavate kliiniliste 
uuringute arvu võrreldes EDCTP1 aegse 
88-ga, keskendudes uute 
meditsiinivahendite arendamist 
käsitlevatele kliinilistele uuringutele;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt a – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada avaldatavate 
retsenseeritud teadusartiklite arvu 
vähemalt 1000-ni;

eesmärk: suurendada avaldatavate 
retsenseeritud teadusartiklite arvu;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: säilitada EDCTP2 programmi 
raames toetatavate Sahara-taguse Aafrika 
riikide arv (vähemalt 30) või suurendada 
seda ;

eesmärk: säilitada EDCTP2 programmi 
raames toetatavate Sahara-taguse Aafrika 
riikide arv või suurendada seda;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt b – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 eesmärk: suurendada Sahara-taguse 
Aafrika teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 

eesmärk: suurendada Sahara-taguse 
Aafrika teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 
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mõeldud stipendiumide arvu EDCTP1 
aegselt 400-lt vähemalt 600-ni, kellest 
vähemalt 90 % jätkab teaduskarjääri 
Sahara-taguses Aafrikas vähemalt ühe 
aasta pärast stipendiumi saamist;

mõeldud stipendiumide arvu võrreldes
EDCTP1 aegse 400-ga, julgustades ja 
toetades tõhusalt nende teaduskarjääri 
jätkamist Sahara-taguses Aafrikas pärast 
stipendiumi saamist;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt b – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 eesmärk: suurendada Sahara-taguses 
Aafrikas kliiniliste uuringute tegemiseks 
vajaliku võimekuse parandamiseks 
kavandatavate tegevuste arvu EDCTP1 
aegselt 74-lt vähemalt 150-ni;

eesmärk: suurendada Sahara-taguses 
Aafrikas kliiniliste uuringute tegemiseks 
vajaliku võimekuse parandamiseks 
kavandatavate tegevuste arvu võrreldes
EDCTP1 aegse 74-ga;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
rahastajatega:

(e) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
partneritega:

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine Euroopa Liidu, riiklike ja 
rahvusvaheliste arenguabi algatustega, et 
tagada vastastikune täiendavus ning 
suurendada EDCTP raames rahastatavate 
tegevuste tulemuste mõju.

(f) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine Euroopa Liidu, riiklike ja 
rahvusvaheliste arenguabi algatustega, et 
tagada vastastikune täiendavus ning 
suurendada EDCTP2 raames rahastatavate 
tegevuste tulemuste mõju.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) EDCTP2 programmi raames võetud 
meetmete nähtavuse suurendamine 
Euroopa ja maailma tasandil, eelkõige 
arengumaades, kasutades selliseid 
poliitilise dialoogi foorumeid nagu AKV–
ELi parlamentaarne ühisassamblee või 
ELi–Aafrika tippkohtumised. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haigusi hõlmavate 
riiklike uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

(a) vaesusega seotud ja tähelepanuta 
jäetud haigusi hõlmavate riiklike 
uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, avatud ja muus vormis koostöö 
ja lõimimise edendamine teadus-, haldus-
ja finantstasandil;

Selgitus

Kohaldamisala piiramine nakkushaigustega tähendaks seda, et programmi raames ei saaks 
rahastada niisuguste vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud haiguste ja seisundite 
teadusuuringuid, mida ei liigitata nakkuslikeks, kuid mille osa on arenguriikides 
sellegipoolest märkimisväärne ning mille suhtes on vaja viia läbi teadus- ja arendustegevus.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste 
kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine;

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi ning
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste 
kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine, seades prioriteediks need 
haigused, mille mõju kõige 
haavatavamatele rahvastikurühmadele on 
kõige olulisem;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) arenguriikide kliiniliste uuringute ja 
asjakohaste teadusuuringute alase 
võimekuse parandamine uurimistoetuste 
kaudu, mida antakse järgmisel otstarbel: 
noorem-/vanemstipendiaatide karjääri 
edendamine, liikuvuse edendamine, 
töötajate vahetuse toetused, teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud, eetika ja reguleerivate 
asutuste tugevdamine, juhendamine ja 
partnerlused üksikisiku ja institutsiooni 
tasandil;

(c) arenguriikide, eriti Sahara-taguse 
Aafrika riikide kliiniliste uuringute ja 
asjakohaste teadusuuringute alase 
võimekuse parandamine uurimistoetuste 
kaudu, mida antakse järgmisel otstarbel: 
noorem-/vanemstipendiaatide karjääri 
edendamine, liikuvuse edendamine, 
töötajate vahetuse toetused, teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud, eetika ja reguleerivate 
asutuste tugevdamine, juhendamine ja 
partnerlused üksikisiku ja institutsiooni 
tasandil;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete (d) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
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algatamine muude avaliku ja erasektori 
rahastajatega;

algatamine muude avaliku ja erasektori 
partneritega eesmärgiga parandada 
riiklikke tervishoiusüsteeme ja hõlbustada 
tulemuste ülekandmist asjaomasele 
elanikkonnale;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) propageerimine ja kommunikatsioon, et 
tagada teadlikkus EDCTP2 programmist ja 
selle tegevustest ning nimetatud 
programmi ja selle tegevuste elluviimine ja 
tunnustamine.

(e) propageerimine ja kommunikatsioon, et 
tagada teadlikkus EDCTP2 programmist ja 
selle tegevustest ning nimetatud 
programmi ja selle tegevuste elluviimine ja 
tunnustamine nii Euroopa Liidu, 
arengumaade – eeskätt Sahara-taguse 
Aafrika riikide – kui ka maailma tasandil.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 
sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral 
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat ja selle staatust.

Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 
sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral 
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat, selle staatust ja võetud meetmeid, 
millega tagatakse arenguriikide elanikele 
kujunemisjärgus toodete kättesaadavus.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 
riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste ja 
levitamistegevuste kohta.

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 
riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste, 
levitamistegevuste ja võetud meetmete 
kohta, millega tagatakse kujunemisjärgus 
toodete kättesaadavus.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) PA määrab juhatuse, kes teeb 
järelevalvet PA asutatud EDCTP2-ISi 
sekretariaadi (edaspidi „SEK”) üle, kes on 
EDCTP2 programmi täitevorgan.

(2) PA nimetab ametisse juhatuse. 
Seejuures võtab PA nõuetekohaselt 
arvesse osalevate riikide sissemaksu ja 
tagab samuti juhatuse liikmete 
geograafiliselt tasakaalustatud 
jagunemise. Tagatakse vähemalt ühe 
Sahara-taguse Aafrika riikide esindaja 
osalemine.
Juhatus teeb järelevalvet PA asutatud 
EDCTP2-ISi sekretariaadi (edaspidi 
„SEK”) üle, kes on EDCTP2 programmi 
täitevorgan.
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