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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisiä tutkimuksia koskeva 
yhteistyökumppanuus (EDCTP) perustettiin vuonna 2003 kolmen merkittävimmän 
köyhyyteen liittyvän sairauden eli HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin aiheuttaman 
maailmanlaajuisen terveyskriisin vuoksi. Toisena taustatekijänä oli Euroopan unionin 
sitoutuminen Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen. 

Komissio on yhteisrahoittanut EDCTP-ohjelmaa 200 miljoonalla eurolla, ja siinä on ollut 
mukana 14 unionin jäsenvaltiota, Norja ja Sveitsi sekä 48 maata Saharan eteläpuolisesta 
Afrikasta. 

Vuosina 2003–2013 on kehitetty kahdeksan parempaa hoitokeinoa, perustettu neljä 
afrikkalaista alueellista huippuosaamisen kliinisen tutkimusalan verkostoa ja koulutettu yli 
400 afrikkalaista tutkijaa. 

Kuitenkin vielä nykyisinkin pelkästään HI-virukseen/aidsiin, malariaan ja tuberkuloosiin 
kuolee vuosittain yli viisi miljoonaa ihmistä. Tämän vuoksi komissio esitteli heinäkuussa 
2013 neuvoston puheenjohtajavaltio Belgian marraskuussa 2010 esittämän ehdotuksen 
perusteella EDCTP2-ohjelman uudeksi kymmenen vuoden ajanjaksoksi.

EDCTP2-ohjelman uudet, kunnianhimoiset tavoitteet ovat seuraavat:
– ohjelma koskee useampia sairauksia ja lääketieteellisten toimenpiteiden määrää 

lisätään
– ohjelmalla tiivistetään yhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa
– ohjelmalla parannetaan kansallisten ohjelmien koordinointia, yhdenmukaistamista ja 

yhdentämistä
– ohjelmalla laajennetaan muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää 

kansainvälistä yhteistyötä
– ohjelmalla varmistetaan johdonmukaisuus unionin muiden toimintatapojen kanssa.

Unionin rahoitusosuus nostetaan enintään 683 miljoonaan euroon (Horisontti 2020 -ohjelman 
puitteissa). Tähän määrään on lisättävä osallistuvien valtioiden sekä julkisten ja yksityisten 
elinten rahoitusosuudet.

Valmistelija on tyytyväinen tämän ohjelman jatkamiseen ja unionin talousarviosta 
myönnettävien varojen lisäämiseen samoin kuin siihen, että laajennetaan toimia, joita on 
mahdollista rahoittaa EDCTP2-ohjelmasta.

Lisäksi valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että ohjelmassa halutaan vahvistaa unionin 
eri toimien synergiaa – erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikan yhteydessä toteutettujen toimien 
synergiaa. Kuitenkin tältä osin on tärkeää muuttaa komission ehdotusta siten, että muistetaan, 
että unionin politiikkojen yhdenmukaisuus kehitystavoitteiden kanssa on sen tärkeä periaate.  

Lisäksi valmistelija haluaa muuttaa komission ehdotusta siten, että se olisi selkeämpi unionin 
rahoitusosuuden ja EDCTP2-ohjelman tavoitteiden osalta.
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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8. Asiantuntijaryh-
män lausunnon mukaan EDCTP1 on 
tarjonnut ainutlaatuisen tilaisuuden 
afrikkalaisten tutkijoiden kanssa käydylle 
aidolle vuoropuhelulle ja sen avulla on 
alettu kuroa umpeen pohjoisen ja etelän 
välistä kuilua vahvistamalla 
tutkimusvalmiuksia ja tarjoamalla 
opiskelumahdollisuuksia ja työtä nuorille 
afrikkalaisille tutkijoille. Kertomuksen 
mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on otettava 
huomioon eräitä keskeisiä ongelmia:
EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja 
laajennettava;

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8. 
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille. 
Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on otettava 
huomioon eräitä keskeisiä ongelmia: 

EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja 
laajennettava; 

koulutusta on edistettävä ja 
kehitysmaiden valmiuksia kehitettävä;

eurooppalaisten kansallisten ohjelmien 
yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään; 

eurooppalaisten kansallisten ohjelmien 
yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään; 

yhteistyötä muiden tärkeiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien, kuten
lääketeollisuuden, kanssa on vahvistettava 

yhteistyötä julkisten ja yksityisten 
kumppanien, muun muassa
lääketeollisuuden, yksityisen ja julkisen 
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ja laajennettava; sektorin kumppanuuksien, kuten 
tuotekehityskumppanuuksien, 
kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden sekä 
kansalaisyhteiskunnan, kanssa on 
vahvistettava ja laajennettava ja 
noudatettava selkeitä ja avoimia 
hallintotapasääntöjä; 

olisi kehitettävä synergiaetuja unionin
ulkopoliittisten toimien ja erityisesti EU:n 
kehitysavun kanssa; 

olisi kehitettävä synergiaetuja unionin 
ulkopoliittisten toimien ja erityisesti EU:n 
kehitysavun kanssa; 

yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi 
selvennettävä ja yksinkertaistettava; 

yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi 
selvennettävä ja yksinkertaistettava;  

seurantavälineitä on vahvistettava. seurantavälineitä on vahvistettava.

__________________ ____________________
8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Unioni on köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja vähälle huomiolle 
jääneiden tarttuvien tautien tutkimuksen 
merkittävä rahoittaja. Komissio ja 
jäsenvaltiot maksavat lähes neljänneksen 
(22 prosenttia) asiaa koskevista valtioiden 
investoinneista maailmanlaajuisesti. 
Unioni on myös tärkeä toimija globaalin 
terveyden alalla. Komissio ja jäsenvaltiot 
esimerkiksi rahoittavat noin puolet aidsin, 
tuberkuloosin ja malarian torjunnan 
maailmanlaajuisen rahaston varoista. 
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka EDCTP1-ohjelmalla on päästy 
merkittäviin tuloksiin ja saavutuksiin, 
köyhyyteen liittyvät sairaudet ovat 
huomattava yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen taakka ja haittaavat sen 
vuoksi edelleen kehitysmaiden kestävää 
kehitystä erityisesti Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa. Useimmille köyhyyteen 
liittyville sairauksille ei edelleenkään ole 
tehokkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia 
hoitokeinoja, ja investoinnit kliiniseen 
tutkimusalaan ovat edelleen riittämättömiä, 
koska kliinisten tutkimusten tekeminen on 
kallista ja sijoitetun pääoman tuotot ovat 
vähäiset markkinahäiriöiden vuoksi. 
Lisäksi eurooppalainen tutkimustoiminta ja 
unionin tutkimusohjelmat ovat usein 
hajanaisia ja sen vuoksi joko liian suppeita 
tai päällekkäisiä, ja tutkimusvalmiudet ja 
kehitysmaihin kohdistuvat investoinnit 
ovat riittämättömiä.

(7) Vaikka EDCTP1-ohjelmalla on päästy 
merkittäviin tuloksiin ja saavutuksiin, 
köyhyyteen liittyvät sairaudet ovat 
huomattava yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen taakka ja haittaavat sen 
vuoksi edelleen kehitysmaiden kestävää 
kehitystä erityisesti Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa. Useimmille köyhyyteen 
liittyville sairauksille ei edelleenkään ole 
tehokkaita, turvallisia, soveliaita, helposti 
saatavilla olevia, kohtuuhintaisia ja 
kehitysmaiden erityispiirteisiin 
mukautettuja hoitokeinoja, ja investoinnit 
kliiniseen tutkimusalaan ovat edelleen 
riittämättömiä, koska kliinisten tutkimusten 
tekeminen on kallista ja sijoitetun pääoman 
tuotot ovat vähäiset markkinahäiriöiden 
vuoksi. On painotettava, että vain 
10 prosenttia maailmanlaajuisesta 
tutkimusrahoituksesta on osoitettu 
sellaisiin sairauksiin, joiden osuus on 
90 prosenttia maailman sairauksista. 
Lisäksi eurooppalainen tutkimustoiminta ja 
unionin tutkimusohjelmat ovat usein 
hajanaisia ja sen vuoksi joko liian suppeita 
tai päällekkäisiä, ja tutkimusvalmiudet ja 
kehitysmaihin kohdistuvat investoinnit 
ovat riittämättömiä.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Komissio antoi 31 päivänä 
maaliskuuta 2010 tiedonannon ”EU ja 
globaali terveys”10, jonka mukaan 

(11) Komissio antoi 31 päivänä 
maaliskuuta 2010 tiedonannon ”EU ja 
globaali terveys”10, jonka mukaan 
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jäsenvaltioiden toimien ja asiaan liittyvien 
politiikkojen koordinointia on tehostettava, 
jotta terveystutkimukselle voitaisiin 
määritellä yhteiset painopisteet ja käsitellä 
niitä yhteisesti.

jäsenvaltioiden toimien ja asiaan liittyvien 
politiikkojen koordinointia on tehostettava, 
jotta terveystutkimukselle voitaisiin 
määritellä yhteiset painopisteet ja käsitellä 
niitä yhteisesti. Tiedonannossaan 
komissio muistuttaa myös, että on 
edistettävä tasokkaiden terveyspalvelujen 
oikeudenmukaista ja universaalia 
saatavuutta sekä terveystutkimuksen 
tuloksellista ja reilua rahoitusta, josta on 
hyötyä kaikille.

____________ ________________
10 COM(2010) 128 lopullinen. 10 COM(2010) 128 final.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Neuvosto antoi vuonna 2010 
unionia ja globaalia terveyttä koskevat 
päätelmät, joissa se kehotti unionia 
edistämään kaikkien terveyden kannalta 
hyödyllisen tutkimuksen tehokasta ja 
reilua rahoitusta, jonka avulla 
varmistetaan, että innovaatiot ja toimet 
johtavat kohtuuhintaisiin ja helposti 
saatavilla oleviin ratkaisuihin. Olisi 
erityisesti tutkittava malleja, joilla 
tutkimus- ja kehityskustannukset 
erotetaan lääkkeiden hinnasta, sekä 
mahdollisuuksia siirtää teknologiaa 
kehitysmaihin.
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komissio antoi 27 päivänä 
helmikuuta 2013 tiedonannon 
”Ihmisarvoinen elämä kaikille: 
köyhyyden poistaminen ja kestävän 
tulevaisuuden turvaaminen 
maailmanlaajuisesti”11a ja vahvisti siinä 
olevansa sitoutunut tekemään kaikkensa 
auttaakseen vuosituhattavoitteiden 
saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä 
sekä painotti, että unionin rahoittama 
tutkimus, esimerkiksi EDCTP1, on 
tukenut vuosituhattavoitteiden 
saavuttamista.
___________
11a (COM(2013)0092). 

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti kaikilla 
jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 –
puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi 
oltava oikeus osallistua EDCTP2-
ohjelmaan.

(13) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti kaikilla 
jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 –
puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi 
oltava oikeus osallistua EDCTP2-
ohjelmaan. Olisi varmistettava, että 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta 
rahoitettavat hankkeet eivät ole 
ristiriidassa kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön kanssa.



AD\1013112FI.doc 9/20 PE521.824v02-00

FI

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-
ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keston aikana on asetettava 
enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden 
on oltava enimmäismäärän puitteissa yhtä 
suuri kuin osallistuvien valtioiden
ensimmäisten rahoitusosuuksien, jotta 
vipuvaikutus olisi suuri ja osallistuvien
valtioiden ohjelmat olisivat vahvemmin 
integroituja. Unionin olisi 
enimmäismäärän puitteissa voitava 
myöntää myös muiden jäsenvaltioiden tai 
EDCTP2-ohjelmaan Horisontti 2020 -
puiteohjelman keston aikana liittyvien 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneiden maiden rahoitusosuutta 
vastaava rahoitus.

(15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-
ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keston aikana on asetettava 
enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden 
on oltava tällä ajanjaksolla ja
enimmäismäärän puitteissa yhtä suuri kuin
tämän päätöksen 1 artiklassa 
tarkoitettujen valtioiden 
rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi 
suuri ja näiden valtioiden ohjelmat olisivat 
vahvemmin integroituja.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Lisäksi on tärkeää, että EDCTP2-
ohjelman yhteydessä toteutettavat toimet 
vastaavat kehitysmaiden tarpeita ja 
unionin sitoumuksia globaalin terveyden 
alalla ja että ne ovat johdonmukaisia 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa 
toteuttamien toimien kanssa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan 
vähentämistä kehitysmaissa, etenkin 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjumiseen tarkoitettujen
tehokkaiden, turvallisten ja
kohtuuhintaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, 
kyseinen tavoite voidaan toiminnan 
laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä ja vähälle huomiolle jääneistä 
sairauksista, joista etusijalle asetetaan 
sairaudet, joiden sosioekonomiset 
vaikutukset heikoimmassa asemassa 
oleviin väestöryhmiin ja varsinkin lapsiin 
ovat suurimmat, aiheutuvan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan 
vähentämistä kehitysmaissa, etenkin 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
nopeuttamalla tehokkaiden, turvallisten, 
soveliaiden, helposti saatavilla olevien, 
kohtuuhintaisten ja kehitysmaiden 
erityispiirteisiin mukautettujen
lääketieteellisten toimenpiteiden
(diagnoosit, lääkkeet, hoitomuodot ja 
rokotteet) kliinistä kehittämistä, kyseinen 
tavoite voidaan toiminnan laajuuden 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen
tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
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luettuina enintään 683 euroa, joka koostuu 
seuraavista osista:

luettuina enintään 683 miljoonaa euroa, 
joka vastaa 1 artiklassa tarkoitettujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia.

a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;
b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa 
kaikkien muiden EDCTP2-ohjelmaan 
1 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
osallistuvien jäsenvaltioiden ja Horisontti 
2020 –puiteohjelmaan assosioituneiden 
maiden rahoitusosuuksia.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Yleinen tavoite (1) Yleinen tavoite

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa 
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten ja kohtuuhintaisten 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kanssa.

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä ja vähälle huomiolle jääneistä
sairauksista aiheutuvaa yhteiskunnallista ja 
taloudellista taakkaa kehitysmaissa
asettaen etusijalle sairaudet, joiden 
sosioekonomiset vaikutukset 
heikoimmassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin ja varsinkin lapsiin ovat 
suurimmat, nopeuttamalla tehokkaiden, 
turvallisten, soveliaiden, helposti 
saatavilla olevien, kohtuuhintaisten ja
kehitysmaiden erityispiirteisiin 
mukautettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden (diagnoosit, lääkkeet, 
hoitomuodot ja rokotteet) kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa sijaitsevien 
kehitysmaiden kanssa.
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Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, 
malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien 
tai parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen 
toimenpide ja on annettu vähintään 30 
ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten 
toimenpiteiden käytön parantamisesta tai 
laajentamisesta ja on edistytty vähintään 
20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen 
toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja
malarian kaltaisten köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja vähälle huomiolle 
jääneiden sairauksien torjuntaan 
tarkoitettujen uusien tai parannettujen, 
helposti saatavilla olevien ja 
asianmukaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen 
toimenpide ja on annettu ohjeet olemassa 
olevien lääketieteellisten toimenpiteiden 
käytön parantamisesta tai laajentamisesta 
ja on edistytty kehitteillä olevien 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinisessä 
kehittämisessä.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) laajennetaan muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä.

(d) laajennetaan muiden julkisten ja 
yksityisten kumppanien – myös 
kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden – sekä 
muiden köyhyyteen liittyvien ja vähälle 
huomiolle jääneiden sairauksien 
tutkimusta koskevien aloitteiden, muun 
muassa tuotekehityskumppanuuksien, 
Maailman terveysjärjestön ja sen neuvoa-
antavan asiantuntijatyöryhmän (CEWG) 
ja muiden ohjelmien, kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä.
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) parannetaan ohjelman vaikutusta 
tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden, 
myös EU:n kehitysavun, kanssa.

(e) parannetaan ohjelman vaikutusta 
tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden, 
erityisesti EU:n kehitysavun, kanssa.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) EDCTP2-ohjelmassa toteutettavien 
toimien entistä parempi näkyvyys 
unionissa ja kansainvälisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Tuetaan köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettuja uusia 
tai parannettuja lääketieteellisiä 
toimenpiteitä koskevia kliinisiä 
tutkimuksia Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden, erityisesti Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maiden, välisten 
yhteistyökumppanuuksien muodossa.

(a) Tuetaan köyhyyteen liittyvien ja 
vähälle huomiolle jääneiden sairauksien 
torjuntaan tarkoitettuja uusia tai 
parannettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä 
koskevia kliinisiä tutkimuksia Euroopan 
maiden ja kehitysmaiden, erityisesti 
Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden, 
välisten yhteistyökumppanuuksien 
muodossa.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 3 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään tuettavien kliinisten 
tutkimusten lukumäärää vähintään 
150:een, kun sen EDCTP1-ohjelman 
aikana on ollut 88.

Tavoite: lisätään tuettavien kliinisten 
tutkimusten lukumäärää (EDCTP1-
ohjelmassa niitä on ollut 88) siten, että 
keskitytään uusien lääketieteellisten 
keinojen kehittämiseen tähtääviin 
kliinisiin tutkimuksiin.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään julkaistujen 
vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien 
lukumäärää vähintään 1 000:een.

Tavoite: lisätään julkaistujen 
vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien 
lukumäärää.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: säilytetään EDCTP2-ohjelmasta 
tukea saavien Saharan eteläpuolisen 
maiden lukumäärä ennallaan tai lisätään 
sitä vähintään 30:een.

Tavoite: säilytetään EDCTP2-ohjelmasta 
tukea saavien Saharan eteläpuolisen 
maiden lukumäärä ennallaan tai lisätään 
sitä.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – b alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
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Afrikan tutkijoille ja M.Sc./Ph.D-
tutkintoon opiskeleville myönnettävien 
apurahojen määrää vähintään 600:aan 
(EDCTP1-ohjelmassa niitä on ollut 400), 
edellyttäen että vähintään 90 prosenttia 
opiskelijoista jatkaa tutkijan uraa Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa vähintään 
vuoden ajan apurahan saannin jälkeen.

Afrikan tutkijoille ja M.Sc./Ph.D-
tutkintoon opiskeleville myönnettävien 
apurahojen määrää, joka EDCTP1-
ohjelmassa on ollut 400, ja kannustetaan 
ja tuetaan heitä voimakkaasti jatkamaan
tutkijan uraa Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa apurahan saannin jälkeen.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – b alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
Afrikan kliinisten tutkimusten 
toteuttamisvalmiuksien kehittämiseen 
liittyvien, tukea saavien toimien määrää
vähintään 150:een (EDCTP1-ohjelmassa 
niitä on ollut 74).

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
Afrikan kliinisten tutkimusten 
toteuttamisvalmiuksien kehittämiseen 
liittyvien, tukea saavien toimien määrää, 
joita on ollut EDCTP1-ohjelmassa 74.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(e) Aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa.

(e) Aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten kumppanien kanssa.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Luodaan yhteistyötä ja käynnistetään 
yhteisiä toimia unionin 
kehitysyhteistyöaloitteiden ja kansallisten 

(f) Luodaan yhteistyötä ja käynnistetään 
yhteisiä toimia unionin 
kehitysyhteistyöaloitteiden ja kansallisten 
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ja kansainvälisten 
kehitysyhteistyöaloitteiden kanssa 
täydentävyyden varmistamiseksi ja 
parannetaan EDCTP-ohjelmasta
rahoitettavien toimien tuloksellisuutta.

ja kansainvälisten 
kehitysyhteistyöaloitteiden kanssa 
täydentävyyden varmistamiseksi ja 
parannetaan EDCTP2-ohjelmasta
rahoitettavien toimien tuloksellisuutta.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Lisätään EDCTP2-ohjelman 
yhteydessä toteutettujen toimien 
näkyvyyttä unionissa ja 
maailmanlaajuisesti sekä erityisesti 
kehitysmaissa poliittisen vuoropuhelun 
kautta esimerkiksi AKT:n ja EU:n 
yhteisessä parlamentaarisessa 
edustajakokouksessa tai unionin ja 
Afrikan välisissä huippukokouksissa. 

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä tarttuvia 
tauteja koskevien kansallisten 
tutkimusohjelmien ja toimien 
verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä ja 
vähälle huomiolle jääneitä sairauksia
koskevien kansallisten tutkimusohjelmien 
ja toimien verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista, avointa yhteistyötä,
ja yhdentämistä tieteen, hallinnon ja 
rahoituksen tasolla;

Perustelu

Soveltamisalan rajoittaminen “tarttuviin tauteihin” merkitsee sitä, ettei ohjelmasta voida 
rahoittaa muuta tutkimusta, joka koskee köyhyyteen liittyviä ja vähälle huomiolle jääneitä 
sairauksia ja vaivoja, joita ei välttämättä luokitella "tarttuviksi” mutta joiden vaikutus on 
kuitenkin merkittävä kehitysmaissa ja jotka edellyttävät tutkimusta ja kehitystä.



AD\1013112FI.doc 17/20 PE521.824v02-00

FI

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja
vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien 
tautien yhteydessä;

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
sekä vähälle huomiolle jääneiden 
sairauksien yhteydessä asettaen etusijalle 
sairaudet, joiden sosioekonomiset 
vaikutukset heikoimmassa asemassa 
oleviin väestöryhmiin ovat suurimmat;

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistetään kliinisten tutkimusten ja 
niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien 
kehittämistä myöntämällä avustuksia sekä 
nuorten että kokeneiden tutkijoiden 
urakehitykseen, liikkuvuuden 
edistämiseen, henkilöstövaihtoon, 
tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja 
sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö-
ja institutionaalisen tason mentorointiin ja 
yhteistyökumppanuuksiin;

(c) edistetään kliinisten tutkimusten ja 
niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien 
kehittämistä kehitysmaissa ja erityisesti 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
myöntämällä avustuksia sekä nuorten että 
kokeneiden tutkijoiden urakehitykseen, 
liikkuvuuden edistämiseen, 
henkilöstövaihtoon, 
tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja 
sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö-
ja institutionaalisen tason mentorointiin ja 
yhteistyökumppanuuksiin;

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään (d) aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
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yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa;

yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten kumppanien kanssa tavoitteena 
vahvistaa kansallisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja edistää 
tulosten välittämistä asianomaiselle 
väestölle;

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) varmistetaan EDCTP2-ohjelman ja 
siihen sisältyvien toimien tunnettuus, 
hyväksyminen ja tiedostaminen 
edunvalvonnan ja tiedotuksen avulla.

(e) varmistetaan EDCTP2-ohjelman ja 
siihen sisältyvien toimien tunnettuus, 
hyväksyminen ja tiedostaminen 
edunvalvonnan ja tiedotuksen avulla sekä 
unionissa ja kehitysmaissa, erityisesti 
Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa, 
että maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä ja sen tilasta.

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä, sen tilasta sekä toimista, joita on 
toteutettu uusien tuotteiden saatavuuden 
varmistamiseksi kehitysmaiden väestölle.
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Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot 
unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä 
tietoja kansallisen ja muun rahoituksen 
jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista sekä välitystapahtumista ja 
tiedonlevittämistoimista.

EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot 
unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä 
tietoja kansallisen ja muun rahoituksen 
jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista, välitystapahtumista ja 
tiedonlevittämistoimista sekä toimista, 
joita on toteutettu uusien tuotteiden 
saatavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
Liite III – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston 
valvomaan EDCTP2-IS:n sihteeristöä, 
jonka yleiskokous perustaa EDCTP2-
ohjelman toimeenpanevaksi elimeksi.

2) Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston.
Tässä yhteydessä yleiskokous ottaa 
asianmukaisesti huomioon osallistuvien 
maiden rahoitusosuuden ja huolehtii 
myös hallintoneuvoston jäsenten 
tasapuolisesta maantieteellisestä 
jakautumisesta. Vähintään yhden 
Saharan eteläpuolisen Afrikan maita 
edustavan henkilön osallistuminen 
varmistetaan.
Hallintoneuvosto valvoo EDCTP2-IS:n 
sihteeristöä, jonka yleiskokous perustaa 
EDCTP2-ohjelman toimeenpanevaksi 
elimeksi.
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