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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje programa (EDCTP) 
nustatyta 2003 m. kovojant su pasauline sveikatos krize, kurią sukėlė trys pagrindinės su 
skurdu susijusios ligos – ŽIV / AIDS, maliarija ir tuberkuliozė, – ir vykdant ES 
įsipareigojimus, susijusius su Jungtinių Tautų tūkstantmečio vystymosi tikslais.

EDCTP programą bendrai finansuoja Komisija, skyrusi jai 200 mln. EUR, ir joje dalyvauja 14 
ES valstybių narių, Norvegija, Šveicarija ir 48 Užsachario Afrikos valstybės.

2003–2013 m. sukurti 8 patobulinti medicininio gydymo būdai, pradėjo veikti keturi Afrikos 
regioniniai klinikinių tyrimų meistriškumo centrai ir apmokyta daugiau nei 400 Afrikos 
mokslininkų.

Vis dėlto vien nuo ŽIV / AIDS, maliarijos ir tuberkuliozės kasmet vis dar miršta po penkis 
milijonus žmonių. Todėl 2013 m. liepos mėn., vykdydama tolesnius veiksmus po 2010 m.
lapkričio mėnesį pateikto ES Tarybai pirmininkavusios Belgijos pasiūlymo pratęsti programą, 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl EDCTP2 programos kitam 10 metų laikotarpiui.

EDCTP2 programoje nustatyti ryžtingi tikslai:
- taikyti šią programą didesniam skaičiui ligų ir padidinti medicininių intervencijų 

skaičių,
- sustiprinti bendradarbiavimą su Užsachario Afrikos šalimis,
- gerinti nacionalinių programų koordinavimą, jų tarpusavio derinimą ir integraciją,
- plėsti tarptautinį bendradarbiavimą su kitais viešojo ir privačiojo sektorių 

finansuotojais,
- užtikrinti darną su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis.

Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas padidinamas iki 683 mln. EUR (pagal programą 
„Horizontas 2020“), jis papildys dalyvaujančių valstybių ir viešųjų arba privačiųjų institucijų 
įnašus.

Nuomonės referentas džiaugiasi, kad programa bus pratęsta, kad padidinti ES biudžeto 
asignavimai šiai programai ir kad išplėsta pagal EDCTP2 programą finansuojamų veiksmų 
aprėptis.

Nuomonės referentas taip pat palankiai vertina tai, kad esama noro didinti įvairių ES veiksmų 
sąveiką, ypač vystymosi politikos veiksmų. Vis dėlto šiuo požiūriu reikėtų iš dalies pakeisti 
Komisijos pasiūlymą, kad būtų dar kartą patvirtinta, jog ES politikos sričių ir vystymosi tikslų 
darna yra svarbiausias ES principas.

Pagaliau nuomonės referentas siūlo iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą, kad būtų suteikta 
daugiau aiškumo dėl ES finansinio įnašo ir EDCTP2 programos tikslų.



PE521.824v02-00 4/19 AD\1013112LT.doc

LT

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus: 
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę 
EDCTP1 taikymo sritį; 

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus: 

reikėtų pakeisti ir išplėsti dabartinę 
EDCTP1 taikymo sritį;

reikėtų remti mokymo poreikius ir didinti 
besivystančių šalių pajėgumus;

reikėtų toliau tobulinti Europos 
nacionalinių programų integravimą;

reikėtų toliau tobulinti Europos 
nacionalinių programų integravimą;

reikia stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą 
su kitais svarbiais viešojo ir privačiojo 
sektorių finansuotojais, įskaitant 
farmacijos pramonę; 

reikėtų stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą 
su kitais svarbiais viešojo ir privačiojo 
sektorių partneriais, įskaitant farmacijos 
pramonę, viešąsias ir privačiąsias 
partnerystes, pavyzdžiui, produktų plėtros 
partnerystę (angl. Product Development 
Partnership), nevyriausybines 
organizacijas ir fondus bei pilietinę 
visuomenę, taip pat reaguoti į aiškias ir 
skaidrias valdymo taisykles;

reikėtų plėtoti sąveiką su Europos išorės reikėtų plėtoti sąveiką su Europos išorės 
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politikos veiksmais, ypač su ES parama 
vystymuisi; 

politikos veiksmais, ypač su ES parama 
vystymuisi;

reikėtų išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles; 

reikėtų išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles;

reikia sugriežtinti stebėjimo priemones. reikėtų sugriežtinti stebėjimo priemones.
__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Sąjunga yra svarbiausia su skurdu 
susijusių ligų ir apleistų infekcinių ligų 
mokslinių tyrimų finansuotoja. Komisijos 
ir valstybių narių įnašas sudaro beveik 
ketvirtadalį (22 proc.) viso pasaulio 
vyriausybių investicijų į šią sritį. Be to, 
Sąjunga yra svarbiausia pasaulinio 
lygmens veikėja sveikatos srityje. 
Pavyzdžiui, Komisija ir valstybės narės 
suteikia apytiksliai pusę lėšų, reikalingų 
Pasauliniam kovos su AIDS, tuberkulioze 
ir maliarija fondui; 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nepaisant svarbių EDCTP1 rezultatų ir 
pasiekimų, su skurdu susijusios ligos vis 
dar yra didelė kliūtis darniam besivystančių 
šalių vystymuisi dėl šių šalių socialinių ir 
ekonominių problemų, ypač Užsachario 
Afrikoje. Vis dar nėra veiksmingų, saugių 

(7) nepaisant svarbių EDCTP1 rezultatų ir 
pasiekimų, su skurdu susijusios ligos vis 
dar yra didelė kliūtis darniam besivystančių 
šalių vystymuisi dėl šių šalių socialinių ir 
ekonominių problemų, ypač Užsachario 
Afrikoje. Vis dar nėra veiksmingų, saugių, 
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ir prieinamų medicininio gydymo būdų 
nuo daugelio su skurdu susijusių ligų, o 
investicijos į klinikinius mokslinius 
tyrimus lieka nepakankamos, kadangi 
klinikinius tyrimus vykdyti yra brangu, o 
investicijų grąža yra nedidelė dėl rinkos 
nepakankamumo. Be to, Europos 
mokslinių tyrimų veikla ir programos 
dažnai yra išskaidytos ir todėl arba jų 
mastas yra mažiau svarbus, arba jos 
sutampa, o mokslinių tyrimų pajėgumai ir 
investicijos besivystančiose šalyse yra 
nepakankamos;

tinkamų, prieinamų ir nebrangių bei 
pritaikytų besivystančių šalių ypatingoms 
aplinkybėms medicininio gydymo būdų 
nuo daugelio su skurdu susijusių ligų, o 
investicijos į klinikinius mokslinius 
tyrimus lieka nepakankamos, kadangi 
klinikinius tyrimus vykdyti yra brangu, o 
investicijų grąža yra nedidelė dėl rinkos 
nepakankamumo. Reikėtų atkreipti dėmesį 
į tai, kad tik 10 proc. pasaulio lėšų, 
numatytų moksliniams tyrimams, 
skiriama tirti ligoms, kurios sudaro 
90 proc. pasaulio patologijų. Be to, 
Europos mokslinių tyrimų veikla ir 
programos dažnai yra išskaidytos ir todėl 
arba jų mastas yra mažiau svarbus, arba jos 
sutampa, o mokslinių tyrimų pajėgumai ir 
investicijos besivystančiose šalyse yra 
nepakankami;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 2010 m. kovo 31 d. Komisija pateikė 
komunikatą dėl Sąjungos vaidmens 
sprendžiant visuotinės sveikatos 
uždavinius10, kuriame valstybės narės 
raginamos labiau koordinuoti veiklą ir 
susijusias politikos sritis, siekiant nustatyti 
ir kartu spręsti bendrus prioritetinius 
mokslinių tyrimų srities uždavinius;

(11) 2010 m. kovo 31 d. Komisija pateikė 
komunikatą dėl Sąjungos vaidmens 
sprendžiant visuotinės sveikatos 
uždavinius10, kuriame valstybės narės 
raginamos labiau koordinuoti veiklą ir 
susijusias politikos sritis, siekiant nustatyti 
ir kartu spręsti bendrus prioritetinius 
mokslinių tyrimų srities uždavinius. Šiame 
komunikate Komisija taip pat pakartoja, 
kad reikia skatinti teisingą ir visuotiną 
kokybiškų sveikatos paslaugų teikimą, 
taip pat veiksmingą ir sąžiningą mokslinių 
tyrimų, kurie naudingi visų žmonių 
sveikatai, finansavimą;

____________ ________________
10 COM(2010) 128 final. 10 KOM(2010) 128 galutinis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 2010 m. Tarybos išvadose dėl ES 
vaidmens sprendžiant visuotinės sveikatos 
uždavinius Taryba ragino ES skatinti 
veiksmingą ir sąžiningą tyrimų, kurie 
būtų naudingi visų sveikatai ir kuriais 
būtų užtikrinta, kad inovacijos ir 
intervencijos priemonės lemtų įperkamus 
ir prieinamus sprendimus, finansavimą. 
Ypač reikėtų tirti modelius, kuriuos 
taikant mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros (MTTP) sąnaudos atsiejamos nuo 
vaistų kainos, įskaitant technologijų 
perdavimo besivystančioms šalims 
galimybes;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija 2013 m. vasario 27 d. 
komunikate „Pasiturimas gyvenimas 
visiems. Skurdo panaikinimas ir tvarios 
pasaulio ateities užtikrinimas“11a dar 
kartą patvirtino savo įsipareigojimą 
padaryti viską, kad padėtų pasiekti TVT 
iki 2015 m., ir pabrėžė, kad ES 
finansuojami moksliniai tyrimai pagal 
EDCTP1 prisidėjo siekiant TVT;
___________
11a (COM(2013) 0092).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
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13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) laikantis bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ tikslų, visos valstybės 
narės ir visos bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys 
turėtų turėti teisę dalyvauti EDCTP2 
programoje;

(13) laikantis bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ tikslų, visos valstybės 
narės ir visos bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys 
turėtų turėti teisę dalyvauti EDCTP2 
programoje. Reikėtų užtikrinti, kad 
įgyvendinant projektus, finansuojamus 
pagal bendrąją programą 
„Horizontas 2020“, nebūtų pažeidžiama 
tarptautinė žmogaus teisių teisė;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendrosios programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu turėtų būti 
nustatyta Sąjungos dalyvavimo EDCTP2 
programoje viršutinė riba. Neviršijant tos 
ribos, Sąjungos įnašas turėtų būti lygus 
pradiniams dalyvaujančių valstybių 
įnašams, norint pasiekti didelį sverto 
poveikį ir užtikrinti tvirtesnę 
dalyvaujančių valstybių programų 
integraciją. Ta viršutine riba taip pat 
turėtų būti numatyta sulyginti bet kurios 
kitos valstybės narės arba bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, prisijungiančios prie 
EDCTP2 programos bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 
laikotarpiu, įnašus;

(15) bendrosios programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu turėtų būti 
nustatyta Sąjungos dalyvavimo EDCTP2 
programoje viršutinė riba. Per šį laikotarpį 
ir neviršijant tos ribos, Sąjungos įnašas 
turėtų būti lygus valstybių, nurodytų šio 
sprendimo 1 straipsnyje, įnašams, norint 
pasiekti didelį sverto poveikį ir užtikrinti 
tvirtesnę šių valstybių programų 
integraciją;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) taip pat svarbu, kad veiksmai, 
vykdomi pagal EDCTP2 programą, 
atitiktų besivystančių šalių poreikius ir 
Sąjungos pasaulinius įsipareigojimus 
sveikatos srityje, be to, svarbu, kad šie 
veiksmai derėtų su Sąjungos vystymosi 
politikos veiksmais, kaip numatyta pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnį;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 
susijusios ligos besivystančiose šalyse, 
ypač Užsachario Afrikoje, spartinant 
veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, 
skirtų su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti, klinikinį kūrimą, valstybės narės 
negali deramai pasiekti dėl to, kad trūksta 
reikiamos kritinės masės tiek žmogiškųjų, 
tiek finansinių išteklių prasme, ir dėl 
siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 
susijusios ligos ir apleistos ligos
besivystančiose šalyse, ypač Užsachario 
Afrikoje, teikiant pirmenybę ligoms, 
kurios lemia didžiausią socialinį ir 
ekonominį poveikį pažeidžiamiausių 
asmenų grupėms, ypač vaikams, 
spartinant veiksmingų, saugių, tinkamų,
prieinamų ir nebrangių bei pritaikytų 
besivystančių šalių ypatingiems 
poreikiams ir aplinkybėms medicininės 
intervencijos priemonių (diagnostikos 
priemonių, vaistų, gydymo būdų ir 
vakcinų) klinikinį kūrimą, valstybės narės 
negali deramai pasiekti dėl to, kad trūksta 
reikiamos kritinės masės tiek žmogiškųjų, 
tiek finansinių išteklių prasme, ir dėl 
siūlomų veiksmų masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
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gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti,

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra 683 mln. EUR suma, kurią 
sudaro:

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra 683 mln. EUR suma, lygi 
dalyvaujančių valstybių, nurodytų 
1 straipsnyje, įnašams.

a) 594 mln. EUR suma, lygi dalyvaujančių 
valstybių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, 
įnašams;
b) 89 mln. EUR suma, lygi bet kurios 
kitos valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 
2 dalį, įnašams.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Bendrasis tikslas 1) Bendrasis tikslas
EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos besivystančiose 
šalyse, ypač Užsachario Afrikoje, 
spartinant veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, 
skirtų su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti, klinikinį kūrimą bendradarbiaujant 
su Užsachario Afrikos šalimis.

EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ir apleistos ligos 
besivystančiose šalyse, teikdama 
pirmenybę ligoms, kurios lemia didžiausią 
socialinį ir ekonominį poveikį 
pažeidžiamiausių asmenų grupėms, ypač 
vaikams, spartinant veiksmingų, saugių, 
tinkamų, prieinamų ir nebrangių bei 
pritaikytų besivystančių šalių poreikiams 
ir ypatingoms aplinkybėms medicininės 
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intervencijos priemonių (diagnostikos 
priemonių, vaistų, gydymo būdų ir 
vakcinų) klinikinį kūrimą 
bendradarbiaujant su šiomis šalimis
Užsachario Afrikoje.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių 
ŽIV / AIDS, tuberkuliozei, maliarijai ir 
kitoms su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti ir iki programos pabaigos pateikti 
bent vieną naują medicininės intervencijos 
priemonę; parengti bent 30 išsamaus 
dabartinių medicininės intervencijos 
priemonių naudojimo gairių; ir padaryti 
nors 20 bandomųjų medicininės 
intervencijos priemonių klinikinio kūrimo 
pažangą.

a) daugiau naujų arba patobulintų, 
prieinamų ir tinkamų medicininės 
intervencijos priemonių su skurdu 
susijusioms ligoms, pvz., ŽIV / AIDS, 
tuberkuliozei ir maliarijai, taip pat 
apleistoms ligoms gydyti ir iki programos 
pabaigos pateikti bent vieną naują 
medicininės intervencijos priemonę; 
parengti išsamaus dabartinių medicininės 
intervencijos priemonių naudojimo gairių; 
ir padaryti bandomųjų medicininės 
intervencijos priemonių klinikinio kūrimo 
pažangą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais;

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių partneriais, įskaitant 
NVO ir fondus, taip pat pagal kitas 
iniciatyvas, kuriomis siekiama tobulinti su 
skurdu susijusių ir apleistų ligų tyrimus, 
pvz., pagal produktų kūrimo partnerystes, 
Pasaulio sveikatos organizacijos ir jos 
konsultacinės ekspertų darbo grupės bei 
kitas programas;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didesnis poveikis dėl veiksmingo 
bendradarbiavimo pagal atitinkamas ES 
iniciatyvas, įskaitant ES paramą 
vystymuisi.

e) didesnis poveikis dėl veiksmingo 
bendradarbiavimo pagal atitinkamas ES 
iniciatyvas, ypač ES paramą vystymuisi.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) didesnis veiksmų, vykdomų pagal 
EDCTP2 programą, matomumas Europos 
ir tarptautiniu lygmenimis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti naujų arba patobulintų medicininės 
intervencijos priemonių, kuriomis 
gydomos su skurdu susijusios ligos, 
klinikinius tyrimus, vykdomus remiantis 
Europos ir besivystančių šalių, ypač 
Užsachario Afrikos šalių, partneryste.

a) remti naujų arba patobulintų medicininės 
intervencijos priemonių, kuriomis 
gydomos su skurdu susijusios ir apleistos
ligos, klinikinius tyrimus, vykdomus 
remiantis Europos ir besivystančių šalių, 
ypač Užsachario Afrikos šalių, partneryste.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto b papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti remiamų klinikinių 
tyrimų skaičių bent iki 150, palyginti su 88 
pagal EDCTP1.

Užduotis: padidinti remiamų klinikinių 
tyrimų skaičių, palyginti su 88 pagal 
EDCTP1, didžiausią dėmesį skiriant 
klinikiniams tyrimams, kuriais siekiama 
sukurti naujas medicinos priemones.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto a papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti paskelbtų tarpusavyje 
įvertintų mokslinių straipsnių skaičių bent 
iki 1 000.

Užduotis: padidinti paskelbtų tarpusavyje 
įvertintų mokslinių straipsnių skaičių.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto b papunkčio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: išlaikyti pagal EDCTP2 
programą remiamų Užsachario Afrikos 
šalių skaičių arba jį padidinti bent iki 30.

Užduotis: išlaikyti pagal EDCTP2 
programą remiamų Užsachario Afrikos 
šalių skaičių arba jį padidinti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto b papunkčio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užduotis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių bent iki 600, palyginti su

Užduotis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių (šiuo metu 400 pagal 
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400 pagal EDCTP1, kad bent 90 % jų 
toliau tęstų savo mokslinę karjerą 
Užsachario Afrikos šalyse ne trumpiau 
kaip vienus metus po stipendijos gavimo.

EDCTP1), juos labai skatinant toliau tęsti 
savo mokslinę karjerą Užsachario Afrikos 
šalyse po stipendijos gavimo ir juos 
remiant.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto b papunkčio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Užduotis: padidinti gebėjimų didinimo 
veiklos, remiamos siekiant užtikrinti 
klinikinių tyrimų vykdymą Užsachario 
Afrikoje, rūšių skaičių bent iki 150, 
palyginti su 74 pagal EDCTP1.

Užduotis: padidinti gebėjimų didinimo 
veiklos, remiamos siekiant užtikrinti 
klinikinių tyrimų vykdymą Užsachario 
Afrikoje, rūšių skaičių (šiuo metu 74 pagal 
EDCTP1).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais.

e) pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių partneriais.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus įgyvendinant Sąjungos, 
nacionalines ir tarptautines paramos 
vystymuisi iniciatyvas, siekiant užtikrinti 
papildomumą ir padidinti pagal EDCTP
finansuojamos veiklos rezultatų poveikį.

f) pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus įgyvendinant Sąjungos, 
nacionalines ir tarptautines paramos 
vystymuisi iniciatyvas, siekiant užtikrinti 
papildomumą ir padidinti pagal EDCTP2
finansuojamos veiklos rezultatų poveikį.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) didinti veiksmų, vykdomų pagal 
EDCTP2 programą, žinomumą Europos 
ir pasaulio lygmenimis, visų pirma 
besivystančiose šalyse, naudojantis 
politinio dialogo forumais, pavyzdžiui, 
AKR ir ES jungtine parlamentine 
asamblėja arba ES ir Afrikos 
aukščiausiojo lygio vadovų susitikimais. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su infekcinėmis su 
skurdu susijusiomis ligomis, tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 
bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su ligomis, 
susijusiomis su skurdu, ir apleistomis 
ligomis, tinklo, koordinavimo, derinimo, 
atviro veikimo kartu, bendradarbiavimo ir 
integravimo skatinimas moksliniu, 
valdymo ir finansiniu lygmenimis;

Pagrindimas

Jeigu taikymo sritis bus apribota infekcinėmis ligomis, tai reiškia, kad pagal programą nebus 
leidžiama finansuoti tyrimų, susijusių su kitomis su skurdu susijusiomis ir apleistomis ligomis, 
kurios negali būtų klasifikuojamos kaip infekcinės, tačiau yra pastebimos besivystančiose 
šalyse ir joms taip pat reikia užtikrinti MTTP.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės ir
užleistų infekcinių ligų klinikinių tyrimų, 
mokslinių tyrimų ir susijusios veiklos 
rėmimas;

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos ir tuberkuliozės bei 
apleistų ligų klinikinių tyrimų, mokslinių 
tyrimų ir susijusios veiklos rėmimas, 
teikiant pirmenybę ligoms, kurios turi 
didžiausią socialinį ir ekonominį poveikį 
pažeidžiamiausių asmenų grupėms;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pajėgumų vystymo skatinimas, siekiant 
užtikrinti klinikinių tyrimų ir susijusių 
mokslinių tyrimų vykdymą besivystančiose 
šalyse, teikiant dotacijas, skirtas 
jaunesniųjų (vyresniųjų) stipendininkų 
karjerai plėtoti, judumui skatinti, 
darbuotojų mainams užtikrinti, mokslinių 
tyrimų mokymo tinklams plėtoti, etikos ir 
reguliavimo įstaigoms stiprinti, stebėjimui 
ir partnerystei individualiu arba instituciniu 
lygmeniu remti;

c) pajėgumų vystymo skatinimas, siekiant 
užtikrinti klinikinių tyrimų ir susijusių 
mokslinių tyrimų vykdymą besivystančiose 
šalyse, visų pirma Užsachario Afrikoje,
teikiant dotacijas, skirtas jaunesniųjų 
(vyresniųjų) stipendininkų karjerai plėtoti, 
judumui skatinti, darbuotojų mainams 
užtikrinti, mokslinių tyrimų mokymo 
tinklams plėtoti, etikos ir reguliavimo 
įstaigoms stiprinti, stebėjimui ir 
partnerystei individualiu arba instituciniu 
lygmeniu remti;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir 
bendrų veiksmų su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais

d) bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir 
bendrų veiksmų su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių partneriais vykdymas 
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vykdymas; siekiant sustiprinti nacionalines sveikatos 
apsaugos sistemas ir sudarant 
palankesnes sąlygas perduoti rezultatus 
atitinkamiems gyventojams;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) EDCTP2 programos ir jos veiklos 
žinomumo ir pripažinimo užtikrinimas, 
skelbiant ir platinant informaciją apie ją.

e) EDCTP2 programos ir jos veiklos 
žinomumo ir pripažinimo užtikrinimas, 
skelbiant ir platinant informaciją apie ją ne 
tik ES lygmeniu ir besivystančiose šalyse, 
ypač Užsachario Afrikoje, bet ir 
pasauliniu lygmeniu.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos, įskaitant netiesioginius 
veiksmus, aprašymą, jos biudžetą, jeigu jai 
skirtas finansavimas – to finansavimo 
vertę ir jos statusą.

EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos rūšies, įskaitant 
netiesioginius veiksmus, aprašymą, jos 
biudžetą, jai skirto finansavimo (jei toks 
yra) dydį, jos įgyvendinimo padėtį ir 
priemones, kurių buvo imtasi siekiant 
besivystančių šalių gyventojams užtikrinti 
prieigą prie naujų produktų.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą.

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius, sklaidos veiklą ir 
priemones, kurių buvo imtasi siekiant 
užtikrinti prieigą prie naujų produktų.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) GA skiria valdybą, kuri vadovauja 
EDCTP2-VS, kurią įsteigė GA kaip 
EDCTP2 programos vykdomąją įstaigą, 
sekretoriatui (toliau – SEK).

2) GA skiria valdybą. Skirdama valdybą 
GA tinkamai atsižvelgia į dalyvaujančių 
valstybių įnašus ir užtikrina tolygų 
valdybos narių geografinį pasiskirstymą. 
Užtikrinamas bent vieno Užsachario 
Afrikos šalių atstovo dalyvavimas.
Valdyba vadovauja EDCTP2-VS, kurią 
įsteigė GA kaip EDCTP2 programos 
vykdomąją įstaigą, sekretoriatui (toliau –
SEK).
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