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RÖVID INDOKOLÁS

A szegénységgel összefüggő három fő betegség – a HIV/AIDS, a malária és a tuberkulózis –
által okozott globális egészségügyi válsághelyzetre adott válaszként és az ENSZ millenniumi 
fejlesztési céljainak keretében tett kötelezettségvállalások elérése érdekében az Európai Unió 
2003-ban létrehozta az európai és fejlődő országok klinikai vizsgálatok területén létrejött 
partnerségét (EDCTP). 

Az Európai Bizottság által 200 millió euró értékben finanszírozott EDCTP-program 14 uniós 
tagállamot, Norvégiát és Svájcot, valamint 48 szubszaharai afrikai államot érintett. 

A 2003–2013 közötti időszakban 8 orvosi kezelést fejlesztettek tovább, 4 afrikai regionális 
kiválósági hálózatot indítottak el a klinikai kutatás területén és több mint 400 afrikai kutatót 
képeztek ki. 

Ugyanakkor csak a HIV/AIDS, a malária és a tuberkulózis a mai napig évente több mint 5 
millió áldozatot szed. Ezért a Tanács belga elnökségének a program meghosszabbítására 
irányuló 2010. novemberi javaslatára az Európai Bizottság 2013 júliusában bemutatott egy 
újabb 10 éves időszakra vonatkozó EDCTP2-programot.

Az EDCTP2-programban a következő új és nagyratörő célkitűzéseket rögzítették:
- több betegség gyógyítása és az orvosi beavatkozások számának növelése,
- az együttműködés megerősítése a szubszaharai afrikai országokkal,
- a nemzeti programok összehangolásának, egyeztetésének és integrálásának javítása,
- a nemzetközi együttműködés kiszélesítése az egyéb állami és magánfinanszírozókkal,
- a koherencia biztosítása a többi uniós politikával.

Az uniós támogatás maximális összegét 683 millió euróra emelték (a Horizont 2020 program 
keretében), amelyhez hozzáadódnak a részt vevő államok, valamint az állami és 
magánszervezetek hozzájárulásai.

Az előadó üdvözli a program meghosszabbítását, az Európai Unió által elkülönített 
költségvetés növelését és az EDCTP2-program keretében finanszírozható lehetséges 
tevékenységek körének kiszélesítését.

Ezenkívül az előadó elégedettséggel veszi tudomásul az Európai Unió által végzett különböző 
tevékenységek közötti szinergiák megerősítésére irányuló szándékot, különösen ami a 
fejlesztési szakpolitikát illeti. Ugyanakkor ennek kapcsán fontos módosítani a Bizottság 
javaslatát annak érdekében, hogy emlékeztessen: az európai politikáknak a fejlesztési 
célkitűzésekkel való összehangolása az Unió egyik alapelve.  

Végül az előadó az egyértelműség érdekében módosítani kívánja a Bizottság javaslatát az 
Unió pénzügyi hozzájárulását, illetve az EDCTP2-program célkitűzéseit illetően.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
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bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; 

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni:

az EDCTP1 jelenlegi hatókörét meg kell 
változtatni és ki kell szélesíteni; 
a képzést elő kell segíteni és a fejlõdő 
országok képességeit meg kell erősíteni;

tovább kell javítani az európai nemzeti 
programok integrációját;

tovább kell javítani az európai nemzeti 
programok integrációját;

erősíteni kell és ki kell terjeszteni a más 
jelentős állami és magánfinanszírozókkal, 
beleértve a gyógyszeripart is, folytatott 
együttműködést;

erősíteni kell és ki kell terjeszteni az állami 
és magánpartnerekkel, beleértve a 
gyógyszeripart is, a köz-magán 
társulásokkal, például a termékfejlesztési 
partnerségekkel, a nem kormányzati 
szervezetekkel és az alapítványokkal, 
valamint a civil társadalommal folytatott 
együttműködést, illetve egyértelmű és 
átlátható irányítási szabályokkal kell 
reagálni;

fejleszteni kell az európai külkapcsolati 
politikai fellépésekkel, különösen az uniós 

fejleszteni kell az európai külkapcsolati 
politikai fellépésekkel, és különösen az 
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fejlesztési segéllyel fennálló szinergiákat; uniós fejlesztési segéllyel fennálló 
szinergiákat;

egyértelműbbé és egyszerűbbé kell tenni a 
társfinanszírozásra vonatkozó szabályokat;

egyértelműbbé és egyszerűbbé kell tenni a 
társfinanszírozásra vonatkozó szabályokat;  

erősíteni kell a nyomonkövetési 
eszközöket.

erősíteni kell a nyomonkövetési 
eszközöket.

__________________ ____________________
8 Van Velzen és mások, Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

8 Van Velzen és mások, Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Unió fontos támogatója a 
szegénységgel összefüggő betegségekre és 
az elhanyagolt fertőző betegségekre 
irányuló kutatásoknak. A világszerte erre 
irányuló állami befektetések mintegy 
negyedét (22%-át) teszi ki a Bizottság és 
az uniós tagállamok hozzájárulása. 
Ezenkívül, az Unió jelentős szereplő a 
globális egészségügy terén. Példának 
okáért a Bizottság és a tagállamok a 
globális alap előirányzatainak majdnem 
felét biztosítják. 

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EDCTP1 jelentős eredményeinek és 
vívmányainak ellenére a szegénységgel 
összefüggő betegségek továbbra is a 
fejlődő országok, különösen a szubszaharai 
afrikai országok fenntartható fejlődésének 
komoly akadályát képezik, e betegségek 
társadalmi és gazdasági terheinek 

(7) Az EDCTP1 jelentős eredményeinek és 
vívmányainak ellenére a szegénységgel 
összefüggő betegségek továbbra is a 
fejlődő országok, különösen a szubszaharai 
afrikai országok fenntartható fejlődésének 
komoly akadályát képezik, e betegségek 
társadalmi és gazdasági terheinek 
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következtében. A szegénységgel 
összefüggő legtöbb betegségre még mindig 
nem létezik hatékony, biztonságos és 
elérhető orvosi kezelés, a klinikai 
vizsgálatokba történő befektetések szintje 
pedig továbbra sem éri el a kellő mértéket, 
mert a klinikai vizsgálatok végzése 
költséges, a befektetések megtérülése pedig 
a piaci hiányosságok következtében 
korlátozott. Ezen túlmenően az európai 
kutatási tevékenységek és programok még 
mindig gyakran nem egységesek, így a 
hatókörük vagy nem éri el a kritikus 
szintet, vagy átfedéseket mutatnak, a 
fejlődő országokban pedig nem elegendő a 
kutatási kapacitás és a befektetés.

következtében. A szegénységgel 
összefüggő legtöbb betegségre még mindig 
nem létezik hatékony, biztonságos, 
megfelelő, hozzáférhető, elérhető és a 
fejlődő országok sajátosságaihoz igazított
orvosi kezelés, a klinikai vizsgálatokba 
történő befektetések szintje pedig továbbra 
sem éri el a kellő mértéket, mert a klinikai 
vizsgálatok végzése költséges, a 
befektetések megtérülése pedig a piaci 
hiányosságok következtében korlátozott. 
Ki kell emelni, hogy a kutatásra 
elkülönített globális alap csupán 10%-át 
fordítják azon betegségek kutatására, 
amelyek a világ összes betegségének 90%-
áért felelősek. Ezen túlmenően az európai 
kutatási tevékenységek és programok még 
mindig gyakran nem egységesek, így a 
hatókörük vagy nem éri el a kritikus 
szintet, vagy átfedéseket mutatnak, a 
fejlődő országokban pedig nem elegendő a 
kutatási kapacitás és a befektetés.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) 2010. március 31-én a Bizottság 
kiadott egy közleményt10 az Unió 
szerepéről a globális egészségügy terén, 
amely a tagállamok és a vonatkozó 
szakpolitikák közötti összehangoltabb 
megközelítésre hív fel az egészségügyi 
kutatások közös globális prioritásainak 
azonosítása és az ezekre történő közös 
válaszadás érdekében.

(11) 2010. március 31-én a Bizottság 
kiadott egy közleményt10 az Unió 
szerepéről a globális egészségügy terén, 
amely a tagállamok és a vonatkozó 
szakpolitikák közötti összehangoltabb 
megközelítésre hív fel az egészségügyi 
kutatások közös globális prioritásainak 
azonosítása és az ezekre történő közös 
válaszadás érdekében. E közleményben a 
Bizottság arra is emlékeztet, hogy fontos a 
minőségi egészségügyi ellátás méltányos 
és egyetemes lefedettségének, valamint a 
mindenki számára egészségügyi 
előnyökkel járó, méltányos 
kutatásfinanszírozás előmozdítása.

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

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) 2010-ben a Tanács az Európai Unió 
globális egészségügy terén betöltött 
szerepéről szóló következtetéseiben 
felhívta az EU-t a minden ember 
egészségét szolgáló, megfizethető és 
hozzáférhető megoldásokhoz vezető 
innovációkat és beavatkozásokat biztosító 
kutatás hatékony és méltányos 
finanszírozásának előmozdítására. 
Különösen a K+F költségeit a gyógyszerek 
áraitól különválasztó modelleket kell 
feltárni, a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszfer lehetőségeivel együtt.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottság „ Méltó életet 
mindenkinek: a szegénység felszámolása 
és a világ fenntartható jövőjének 
biztosítása” című 2013. február 27-i 
közleményében11a megerősítette azon 
irányú elkötelezettségét, hogy minden 
lehető módon hozzájárul a millenniumi 
fejlesztési célok 2015-ig történő 
megvalósításához, valamint hangsúlyozta, 
hogy az európai és fejlődő országok 
klinikai vizsgálatok területén létrejött 
partnersége (EDCTP) keretében uniós 
támogatással végzett kutatás hozzájárult a 
millenniumi fejlesztési célok 
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megvalósításához.
___________
11a COM(2013)0092. 

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A „Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely 
tagállam és a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult bármely ország 
jogosult részt venni az EDCTP2-
programban.

(13) A „Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely 
tagállam és a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult bármely ország 
jogosult részt venni az EDCTP2-
programban. Biztosítani kell azt, hogy a 
Horizont 2020 keretprogramból pénzhez 
jutó projektek ne ütközzenek a nemzetközi 
emberi jogi jogszabályokba.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az EDCTP2-
programban való uniós részvétel maximális 
mértékét a „Horizont 2020” keretprogram 
időtartamára. E határértéken belül az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie a részt 
vevő államok által vállalt eredeti 
hozzájárulások mértékével a magas szintű 
tőkeáttételi hatás elérése és a részt vevő
államok programjai erősebb integrálásának 
biztosítása érdekében. Ennek a felső 
határértéknek azt is biztosítania kell, hogy 
a bármely más, az EDCTP2-programhoz 
csatlakozott tagállam vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult ilyen 
ország által nyújtott hozzájárulással 
egyenértékű társfinanszírozást nyújtson a 

(15) Meg kell határozni az EDCTP2-
programban való uniós részvétel maximális 
mértékét a „Horizont 2020” keretprogram 
időtartamára. Ebben az időszakban és e 
határértéken belül az uniós hozzájárulásnak 
meg kell egyeznie a jelen határozat első 
cikkében megcélzott államok
hozzájárulásának mértékével a magas 
szintű tőkeáttételi hatás elérése, valamint 
az említett államok programjai erősebb 
integrálásának biztosítása érdekében.
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„Horizont 2020” keretprogram 
időtartama alatt.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Lényeges továbbá, hogy az 
EDCTP2-program keretében végzett 
tevékenységek megfeleljenek a fejlődő 
országok igényeinek és a globális 
egészségügy terén tett uniós 
kötelezettségvállalásoknak, valamint 
legyenek összhangban az uniós fejlesztési 
politika keretében végzett 
tevékenységekkel, ahogy azt az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 208. 
cikke előírja.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket – a tagállamok egyedül nem 
tudják kielégítően megvalósítani a mind 
emberi, mind pedig anyagi tekintetben 
elérendő szükséges kritikus tömeg hiánya 
következtében, és ezért – az intézkedés 
terjedelme miatt – azok az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió az 

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő és az elhanyagolt
betegségekkel járó társadalmi és gazdasági 
terhek csökkentéséhez, és hogy elsősorban
a népesség legkiszolgáltatottabb rétegeire, 
különösen a gyermekekre a legjelentősebb 
társadalmi-gazdasági hatást gyakorló 
betegségekre koncentráljon a fejlődő 
országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a hatékony, biztonságos, 
megfelelő, elérhető és a fejlődő országok 
sajátosságaihoz igazított orvosi 
beavatkozások (diagnosztizálás, 
gyógyszerek, kezelések és vakcinák)
kialakítását célzó klinikai fejlesztéseket – a 
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Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke 
szerinti szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el.
Ez a határozat – az említett cikkben 
megállapított arányosság elvével 
összhangban – nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket,

tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani a mind emberi, mind pedig 
anyagi tekintetben elérendő szükséges 
kritikus tömeg hiánya következtében, és 
ezért – az intézkedés terjedelme miatt –
azok az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke szerinti 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Ez a határozat 
– az említett cikkben megállapított 
arányosság elvével összhangban – nem lépi 
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, a következők szerint:

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, amely megegyezik az. 1. 
cikkben felsorolt részt vevő országok 
hozzájárulásaival.

a) 594 millió EUR az 1. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt részt vevő államok 
hozzájárulásaival megegyező mértékben;
b) 89 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk (2) 
bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott hozzájárulásokkal megegyező 
mértékben.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Általános célkitűzés (1) Általános célkitűzés
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Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket.

Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő és az elhanyagolt
betegségekkel járó, elsősorban a népesség 
legkiszolgáltatottabb rétegeire, különösen 
a gyermekekre a legjelentősebb 
társadalmi-gazdasági hatást gyakorló 
társadalmi és gazdasági terhek 
csökkentéséhez a fejlődő országokban
azáltal, hogy ezekkel az országokkal,
különösen a szubszaharai afrikai és más 
fejlődő országokkal partnerségben 
felgyorsítja a hatékony, biztonságos, 
megfelelő, hozzáférhető, elérhető és a 
fejlődő országok sajátosságaihoz igazított
orvosi beavatkozások (diagnosztizálás, 
gyógyszerek, kezelések és vakcinák)
kialakítását célzó klinikai fejlesztéseket.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra, a 
maláriára és egyéb, a szegénységgel 
összefüggő betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozások számának növekedése, a 
program végére pedig legalább egy új 
orvosi beavatkozás; a meglévő 
beavatkozások továbbfejlesztett vagy 
kiterjesztett használatára vonatkozó, 
legalább 30 iránymutatás kibocsátása; és
legalább 20 lehetséges orvosi beavatkozás
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás.

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, például a HIV/AIDS-re, a 
tuberkulózisra, a maláriára és egyéb, a 
szegénységgel összefüggő és elhanyagolt
betegségekre vonatkozó új vagy 
továbbfejlesztett, hozzáférhető és 
megfelelő orvosi beavatkozások számának 
növekedése, a program végére pedig 
legalább egy új orvosi beavatkozás; a 
meglévő beavatkozások továbbfejlesztett 
vagy kiterjesztett használatára vonatkozó
iránymutatások kibocsátása; és a
lehetséges orvosi beavatkozások klinikai 
fejlesztése terén történt előrehaladás;
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és magánfinanszírozókkal;

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és magánpartnerekkel –
többek között nem kormányzati 
szervezetekkel és alapítványokkal – és 
más, a szegénységgel összefüggő és 
elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos 
kutatás hatékonyságának javítására 
irányuló más kezdeményezésekkel –
például a termékfejlesztési 
partnerségekkel, az Egészségügyi 
Világszervezettel, az Egészségügyi 
Világszervezet Tanácsadó 
Munkacsoportjával (CEWG) –, továbbá 
más programokkal.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatásnövekedés az Európai Unió 
kapcsolódó kezdeményezéseivel, például
az uniós fejlesztési támogatással folytatott 
hatékony együttműködés következtében.

e) hatásnövekedés az Európai Unió 
kapcsolódó kezdeményezéseivel, 
különösen az uniós fejlesztési 
támogatással folytatott hatékony 
együttműködés következtében.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az EDCTP2 keretében végzett 
tevékenységek láthatóságának 
megerősítése európai és nemzetközi 
szinten.
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos új vagy 
továbbfejlesztett orvosi beavatkozásokra 
vonatkozó klinikai vizsgálatok támogatása 
európai és fejlődő, különösen szubszaharai 
afrikai országok közötti partnerségek útján:

a) a szegénységgel összefüggő és 
elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozásokra vonatkozó klinikai 
vizsgálatok támogatása európai és fejlődő, 
különösen szubszaharai afrikai országok 
közötti partnerségek útján:

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a támogatott klinikai vizsgálatok 
számának az EDCTP1 alatti 88-ról 
legalább 150-re növelése.

Cél: a támogatott klinikai vizsgálatok 
számának növelése az EDCTP1 alatti 88-
hoz képest, a hangsúlyt az új orvosi 
eszközök fejlesztésére irányuló klinikai 
vizsgálatokra helyezve.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – a pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szakmai értékeléssel elfogadott, 
publikált tudományos cikkek számának 
legalább 1000-re növelése.

Cél: a szakmai értékeléssel elfogadott, 
publikált tudományos cikkek számának 
növelése.
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Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: az EDCTP2 által támogatott 
szubszaharai afrikai országok számának 
legalább 30-on tartása vagy erre a szintre
növelése.

Cél: az EDCTP2 által támogatott 
szubszaharai afrikai országok számának 
megtartása vagy növelése.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – b pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának legalább 400-
ról 600-ra növelése az EDCTP1-hez 
képest, úgy, hogy legalább 90%-uk a 
szubszaharai Afrikában folytassa a kutatói
karrierjét az ösztöndíjat követően legalább 
egy évig.

Cél: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának az EDCTP1 
alatti 400-ról való növelése, határozottan 
arra ösztönözve és támogatva őket abban, 
hogy a szubszaharai Afrikában folytassák
kutatói karrierjüket az ösztöndíjat 
követően.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – b pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szubszaharai Afrikában folytatott 
klinikai vizsgálatok elvégzése érdekében 
támogatott kapacitásépítési tevékenységek 
számának legalább 74-ről 150-re növelése 
az EDCTP1-hez képest.

Cél: a szubszaharai Afrikában folytatott 
klinikai vizsgálatok elvégzése érdekében 
támogatott kapacitásépítési tevékenységek 
számának növelése az EDCTP1 alatti 74-
ről.
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Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és 
magánfinanszírozókkal.

e) Együttmûködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és 
magánpartnerekkel.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása uniós, nemzeti és 
nemzetközi fejlesztési segélyezési 
kezdeményezésekkel, a kiegészítő jelleg 
biztosítása és az EDCTP által 
finanszírozott tevékenységek eredményei 
hatásának fokozása érdekében.

f) Együttmûködés létesítése és közös 
cselekvések indítása uniós, nemzeti és 
nemzetközi fejlesztési segélyezési 
kezdeményezésekkel, a kiegészítõ jelleg 
biztosítása és az EDCTP2 által 
finanszírozott tevékenységek eredményei 
hatásának fokozása érdekében.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az EDCTP2 keretében végzett 
tevékenységek láthatóságának 
megerősítése európai és globális szinten, 
valamint főleg a fejlődő országokban a 
politikai párbeszéd fórumainak, úgymint 
az AKCS–EU Közös Parlamenti 
Közgyűlés vagy az EU–Afrika-
csúcstalálkozók segítségével. 
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Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő fertőző
betegségekkel kapcsolatos nemzeti kutatási 
programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

a) a szegénységgel összefüggő és 
elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos 
nemzeti kutatási programokra és 
tevékenységekre vonatkozó hálózatépítés, 
összehangolás, egyeztetés, nyílt 
kooperáció, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

Indokolás

A hatály „fertőző” betegségekre való korlátozása azt jelenti, hogy a program nem tudná 
finanszírozni azokat a szegénységgel összefüggő más és elhanyagolt betegségeket, amelyeket 
nem lehet fertőzőként besorolni, ám amelyek jelentősek a fejlődő országokban, és amelyekkel 
kapcsolatban szintén szükség van a kutatásra és a fejlesztésre.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt
fertőző betegségekre vonatkozó klinikai 
vizsgálati kutatások és a kapcsolódó 
tevékenységek támogatása;

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és elsősorban 
azokra, amelyeknek a népesség 
legkiszolgáltatottabb rétegeire gyakorolt 
társadalmi-gazdasági hatása a 
legjelentősebb, valamint az elhanyagolt 
betegségekre vonatkozó klinikai vizsgálati 
kutatások és a kapcsolódó tevékenységek 
támogatása;
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Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a klinikai vizsgálatokra és a kapcsolódó 
kutatásokra vonatkozó kapacitásfejlesztés 
elősegítése a fejlődő országokban az 
alábbiak támogatásával: fiatal/vezető 
kutatók pályafutásának fejlesztése, a 
mobilitás javítása, támogatások 
személyzeti cserékhez, kutatási képzési 
hálózatok, az etikai és szabályozó 
testületek megerősítése, mentorálás és 
partnerség egyéni és intézményi szinten;

c) a klinikai vizsgálatokra és a kapcsolódó 
kutatásokra vonatkozó kapacitásfejlesztés
elősegítése a fejlődő országokban, 
különösen a szubszaharai Afrikában az 
alábbiak támogatásával: fiatal/vezető 
kutatók pályafutásának fejlesztése, a 
mobilitás javítása, támogatások 
személyzeti cserékhez, kutatási képzési 
hálózatok, az etikai és szabályozó
testületek megerősítése, mentorálás és 
partnerség egyéni és intézményi szinten;

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és
magánfinanszírozókkal;

d) együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és
magánpartnerekkel a nemzeti 
egészségügyi rendszerek megerősítése és 
annak megkönnyítése érdekében, hogy az 
eredmények eljussanak az érintett 
népességhez;

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az EDCTP2-program és tevékenységei 
tudatosításának, jóváhagyásának és 
elfogadottságának biztosítása képviselet és 
kommunikáció útján.

e) az EDCTP2-program és tevékenységei 
tudatosításának, jóváhagyásának és 
elfogadottságának biztosítása képviselet és 
kommunikáció útján mind uniós, mind 
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globális szinten, valamint a fejlődő 
országokban és különösen a szubszaharai 
Afrika fejlődő országaiban.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 
tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett cselekvéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, továbbá
jogállásukat.

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 
tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett fellépéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, jogállását,
továbbá az annak érdekében hozott 
intézkedéseket, hogy a fejlődő 
országokban a lakosság hozzáférjen a 
megjelenő termékekhez.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 
hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket és a terjesztési 

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 
hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket és a terjesztési 
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tevékenységeket. tevékenységeket, valamint a feltörekvő 
termékekhez való hozzáférés biztosítása 
érdekében hozott intézkedéseket.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
III melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közgyűlés nevezi ki az 
igazgatótanácsot, amely felügyeli az 
EDCTP2-VS titkárságát, amelyet a 
közgyűlés hoz létre az EDCTP2-program 
végrehajtó testületeként.

(2) A közgyűlés nevezi ki az 
igazgatótanácsot. E tekintetben a 
közgyűlés megfelelőképpen figyelembe 
veszi a részt vevő államok hozzájárulását, 
valamint ügyel az igazgatótanács 
tagjainak kiegyensúlyozott földrajzi 
eloszlására is. A szubszaharai afrikai 
országok legalább egy képviselőjének a 
részvétele biztosított.
Az igazgatótanács felügyeli az EDCTP2-
VS titkárságát, amelyet a közgyűlés hoz 
létre az EDCTP2-program végrehajtó 
testületeként.
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