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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-2003, wara l-kriżi dinjija tas-saħħa kkawżata mit-tliet mardiet prinċipali relatati mal-faqar, 
li huma l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi, kif ukoll l-impenji meħuda fil-qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti rigward l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju, l-Unjoni Ewropea 
stabbilixxiet is-"Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw" 
(EDCTP). 

Kofinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea sa EUR 200 miljun, il-Programm EDCTP involva 
14-il Stat Membru tal-UE, in-Norveġja u l-Isvizzera kif ukoll 48 pajjiż tal-Afrika sub-
Saħarjana. 

Matul il-perjodu 2003-2013, ittejbu 8 trattamenti mediċi, tnedew 4 netwerks ta' eċċellenza 
reġjonali Afrikani fil-qasam tar-riċerka klinika u tħarrġu aktar minn 400 riċerkatur Afrikan. 

Madankollu, sal-ġurnata tal-lum, l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkolożi waħidhom 
jikkaġunaw aktar minn 5 miljun vittma kull sena. Għaldaqstant, b'segwitu għall-proposta tal-
Presidenza Belġjana tal-Kunsill ta' Novembru 2010 li l-programm jiġi estiż, il-Kummissjoni 
Ewropea, f'Lulju 2013, ippreżentat il-Programm EDCTP2 għal perjodu ulterjuri ta' 10 snin.

Għall-Programm EDCPT2 ġew stabbiliti għanijiet ambizzjużi ġodda:
- li jiġi kopert aktar mard u jiżdied l-għadd ta' interventi mediċi,
- li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Afrika sub-Saħarjana,
- li jittejbu l-koordinazzjoni, il-koerenza u l-integrazzjoni tal-programmi nazzjonali,
- li titwessa' l-kooperazzjoni internazzjonali ma' finanzjaturi pubbliċi u privati oħrajn,
- li tiġi żgurata l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tal-Unjoni.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima tal-Unjoni tiżdied għal EUR 683 miljun (fil-qafas tal-
Programm Orizzont 2020) u ma' din is-somma għandhom jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet tal-
istati parteċipanti u tal-korpi pubbliċi jew privati.

Ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon l-estensjoni ta' dan il-programm u ż-żieda fil-baġit allokat 
mill-Unjoni Ewropea kif ukoll it-twessigħ tal-azzjonijiet possibbli li jistgħu jiġu ffinanzjati 
fil-qafas tal-Programm EDCTP2.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni li jissaħħu s-sinerġiji bejn id-
diversi azzjonijiet meħuda mill-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari dawk meħuda fil-qafas 
tal-politika għall-iżvilupp. Madankollu, dwar dan il-punt, huwa neċessarju li l-proposta tal-
Kummissjoni tiġi emendata sabiex jitfakkar li l-koerenza tal-politiki tal-Unjoni Ewropea mal-
għanijiet ta' żvilupp hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni.  

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jixtieq jemenda l-proposta tal-Kummissjoni sabiex iġib aktar 
ċarezza dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni kif ukoll dwar l-għanijiet tal-Programm 
EDCTP2. 
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp, jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala 
l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenxjati 
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa' l-ambitu attwali tal-EDCTP1; 

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenxjati 
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): 

jeħtieġlu jinbidel u jitwessa' l-ambitu 
attwali tal-EDCTP1; 

jeħtieġ li jiġi promoss it-taħriġ u li 
jissaħħu l-kapaċitajiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;

għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali Ewropej; 

għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali Ewropej; 

jeħtieġ li tissaħħaħ u titwessa' l-
kollaborazzjoni ma' finanzjaturi pubbliċi u 
privati ewlenin oħra, inkluża l-industrija 
tal-farmaċewtika; 

jeħtieġ li l-kooperazzjoni ma' sħab
pubbliċi u privati ewlenin oħra, inklużi l-
industrija tal-farmaċewtika, is-sħubijiet 
pubbliċi-privati bħas-sħubijiet għall-
iżvilupp ta' prodotti, l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi u l-fondazzjonijiet, 
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tissaħħaħ u titwessa' u tirrispetta regoli 
ta' governanza ċari u trasparenti; 

għandhom jinħolqu sinerġiji ma' azzjonijiet 
esterni tal-politika, b'mod partikolari mal-
assistenza tal-UE għall-iżvilupp; 

jeħtieġ li jinħolqu sinerġiji ma' azzjonijiet 
esterni tal-politika, speċifikament mal-
assistenza tal-UE għall-iżvilupp; 

għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati r-
regoli dwar il-kofinanzjament; 

għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati r-
regoli dwar il-kofinanzjament;  

jeħtieġ li jissaħħu l-għodod tal-monitoraġġ. jeħtieġ li jissaħħu l-għodod tal-monitoraġġ.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Unjoni hija finanzjatur ewlieni 
għar-riċerka dwar mard relatat mal-faqar 
u dwar mard infettiv ittraskurat. Fil-fatt, 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jikkontribwixxu għal kważi kwart (22 %) 
tal-investimenti tal-gvernijiet f'dan il-
qasam fil-livell gloabli. Barra minn hekk, 
l-Unjoni hija attur ewlieni fis-saħħa 
globali. Pereżempju, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri jipprovdu madwar nofs l-
approprjazzjonijiet tal-Fond Globali 
għall-Ġlieda kontra l-AIDS, it-
Tuberkulożi u l-Malarja. 

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Minkejja r-riżultati u l-kisbiet 
konsiderevoli li għamlet l-EDCTP1, il-

(7) Minkejja r-riżultati u l-kisbiet 
konsiderevoli li għamlet l-EDCTP1, il-
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mard relatat mal-faqar għadu xkiel kbir 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw minħabba l-piż soċjali u 
ekonomiku tagħhom, l-aktar fl-Afrika sub-
Saħarjana. Għall-biċċa l-kbira tal-mard 
relatat mal-faqar għadhom ma jeżistux 
trattamenti mediċi effettivi, sikuri u 
affordabbli, u l-investiment fir-riċerka 
klinika għadu mhux adegwat għax it-
twettiq tal-provi kliniċi jiswa ħafna flus u 
r-redditu fuq l-investiment hu limitat 
minħabba l-falliment tas-suq. Barra minn 
hekk, ħafna drabi l-attivitajiet u l-
programmi tar-riċerka Ewropej għadhom 
frammentati u allura subkritiċi fid-daqs jew 
jirkbu 'l xulxin, peress li l-kapaċità tar-
riċerka u l-investiment fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw mhix adegwata.

mard relatat mal-faqar għadu xkiel kbir 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw minħabba l-piż soċjali u 
ekonomiku tagħhom, l-aktar fl-Afrika sub-
Saħarjana. Għall-biċċa l-kbira tal-mard 
relatat mal-faqar għadhom ma jeżistux 
trattamenti mediċi effettivi, sikuri, xierqa, 
aċċessibbli u affordabbli li huma adatti 
għall-ispeċifiċitajiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u l-investiment fir-riċerka 
klinika għadu mhux adegwat għax it-
twettiq tal-provi kliniċi jiswa ħafna flus u 
r-redditu fuq l-investiment hu limitat 
minħabba l-falliment tas-suq. Ta' min 
jenfasizza li biss 10 % tal-fondi globali 
dedikati għar-riċerka huma allokati għal 
mard li jikkaġuna 90 % tal-patoloġiji fid-
dinja. Barra minn hekk, ħafna drabi l-
attivitajiet u l-programmi tar-riċerka 
Ewropej għadhom frammentati u allura 
subkritiċi fid-daqs jew jirkbu 'l xulxin, 
peress li l-kapaċità tar-riċerka u l-
investiment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
mhix adegwata.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-31 ta' Marzu 2010, il-Kummissjoni 
ppreżentat komunikazzjoni dwar ir-rwol 
tal-UE fis-saħħa globali10 li ssejjaħ għal 
approċċ aktar koordinat fost l-Istati 
Membri u fil-politiki rilevanti biex 
jidentifika u jindirizza b'mod konġunt il-
prijoritajiet globali kondiviżi għar-riċerka 
fis-saħħa.

(11) Fil-31 ta' Marzu 2010, il-Kummissjoni 
ppreżentat komunikazzjoni dwar ir-rwol 
tal-UE fis-saħħa globali10 li ssejjaħ għal 
approċċ aktar koordinat fost l-Istati 
Membri u fil-politiki rilevanti biex 
jidentifika u jindirizza b'mod konġunt il-
prijoritajiet globali kondiviżi għar-riċerka 
fis-saħħa. Il-Kummissjoni tfakkar ukoll il-
ħtieġa li jiġu promossi kopertura ekwa u 
universali tas-servizzi tas-saħħa ta' 
kwalità kif ukoll finanzjament effettiv u 
ekwu għal riċerka li l-benefiċċji tagħha 
jitqiegħdu għd-dispożizzjoni ta' kulħadd.

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

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-2010, fil-"Konklużjonijiet tal-
Kunsill dwar ir-rwol tal-UE fis-saħħa 
globali", il-Kunsill stieden lill-UE biex 
tippromwovi finanzjament effettiv u ġust 
ta' riċerka li permezz tiegħu tibbenefika s-
saħħa ta' kulħadd u li jiżgura li l-
innovazzjonijiet u l-interventi jwasslu 
għal soluzzjonijiet affordabbli u 
aċċessibbli. B'mod partikolari, għandhom 
jiġu esplorati mudelli li jisseparaw l-
ispejjeż tar-R&Ż u l-prezzijiet tal-
mediċini, inklużi l-opportunitajiet għal 
trasferiment teknoloġiku fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fis-27 ta' Frar 2013, fil-
komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Ħajja 
diċenti għal kulħadd: Neqirdu l-faqar u 
nagħtu lid-dinja futur sostenibbli"11a, il-
Kummissjoni affermat mill-ġdid id-
determinazzjoni tagħha li tagħmel kull 
sforz biex tikkontribwixxi għall-kisba tal-
MDGs sal-2015, u enfasizzat li r-riċerka 
ffinanzjata mill-UE fil-qafas tas-Sħubija 
għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u 
Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP) kienet 
tat kontribut għall-kisba tal-MDGs.
___________
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11a (COM(2013)0092).

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) F'konformità mal-għanijiet tal-
programm Qafas Orizzont 2020, kull Stat 
Membru u kull pajjiż assoċjat mal-
Programm Qafas Orizzont 2020 għandu 
jkun intitolat li jieħu sehem fil-Programm 
EDCTP2.

(13) F'konformità mal-għanijiet tal-
programm Qafas Orizzont 2020, kull Stat 
Membru u kull pajjiż assoċjat mal-
Programm Qafas Orizzont 2020 għandu 
jkun intitolat li jieħu sehem fil-Programm 
EDCTP2. Għandu jiġi żgurat li l-proġetti 
li jirċievu flus permezz tal-Programm 
Qafas Orizzont 2020 ma jmorrux kontra 
d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet 
tal-bniedem.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għandu jiġi stabbilit limitu għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EDCTP2 għal 
kemm itul il-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Sa dan il-limitu, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 
daqs il-kontribuzzjonijiet tal-bidu 
impenjati mill-istati parteċipanti ħalli 
jinkiseb effett ta' influwenza qawwija u 
tkun żgurata integrazzjoni iktar b'saħħitha 
tal-programmi tal-istati parteċipanti. Dan 
il-limitu għandu jipprovdi wkoll biex 
jitqabblu l-kontribuzzjonijiet minn kull 
Stat Membru ieħor jew minn kull pajjiż 
assoċjat fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 li jingħaqad fil-Programm 
EDCTP2 waqt il-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

(15) Għandu jiġi stabbilit limitu għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EDCTP2 għal 
kemm itul il-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Matul dan il-perjodu u sa 
dan il-limitu, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għandha tkun daqs il-kontribuzzjonijiet tal-
istati msemmijin fl-Artikolu 1 ta' din id-
deċiżjoni ħalli jinkiseb effett ta' influwenza 
qawwija u tkun żgurata integrazzjoni iktar 
b'saħħitha tal-programmi ta' dawn l-istati.
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Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Huwa importanti wkoll li l-
attivitajiet imwettqa fil-qafas tal-
Programm EDCTP2 jissodisfaw il-
bżonnijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-
impenji meħuda mill-Unjoni fir-rigward 
tas-saħħa globali u li jkunu koerenti mal-
attivitajiet imwettqa mill-Unjoni fir-
rigward tal-politika għall-iżvilupp kif 
previst fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Billi l-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod 
partikolari fl-Afrika Sub-Saħarjana billi 
tħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u afforabbli għall-
mard relatat mal-faqar, l-Istati Membri ma 
jistgħux jilħquhom biżżejjed minħabba n-
nuqqas tal-massa kritika meħtieġa li trid 
tintlaħaq, kemm mil-lat uman u mil-lat 
finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-
azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

(28) Billi l-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar u tal-
mard ittraskurat, b'mod prijoritarju l-mard 
li l-impatt soċjoekonomiku tiegħu fuq l-
aktar popolazzjonijiet vulnerabbli huwa l-
aktar qawwi, b'mod partikolari t-tfal, fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana billi 
tħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi (dijanjosi, mediċina, kura u tilqim) 
effettivi, sikuri, xierqa, aċċessibbli u 
affordabbli li huma adatti għall-ħtiġijiet u 
ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, l-Istati Membri ma jistgħux 
jilħquhom biżżejjed minħabba n-nuqqas 
tal-massa kritika meħtieġa li trid tintlaħaq, 
kemm mil-lat uman u kemm mil-lat 
finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-
azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
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Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 683 miljun, kif ġej:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 683 miljun, u għandha tkun 
ekwivalenti għall-kontribuzzjonijiet tal-
istati parteċipanti elenkati fl-Artikolu 1.

(a) EUR 594 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 
elenkati fl-Artikolu 1.1;
(b) EUR 89 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet ta' kull Stat Membru 
ieħor jew kull pajjiż assoċjat ieħor fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li qed 
jieħu sehem fil-Programm EDCTP2 skont 
l-Artikolu 1.2.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Anness I − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Għan Ġenerali (1) L-Għan Ġenerali
L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż 
soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi 
jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u affordabbli għall-
mard relatat mal-faqar bi sħab mal-Afrika

L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż 
soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar u tal-mard infettiv ittraskurat, b'mod 
prijoritarju l-mard li l-impatt 
soċjoekonomiku tiegħu fuq l-aktar 
popolazzjonijiet vulnerabbli huwa l-aktar 
qawwi, b'mod partikolari t-tfal, fil-pajjiżi 
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sub-Saħarjana. li qed jiżviluppaw billi jħaffef l-iżvilupp 
kliniku ta' interventi mediċi (dijanjosi, 
mediċina, kura u tilqim) effettivi, sikuri, 
xierqa, aċċessibbli u affordabbli li huma 
adatti għall-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi 
speċifiċi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bi 
sħab ma' dawn il-pajjiżi fl-Afrika sub-
Saħarjana.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi, il-
malarja u mard ieħor relatat mal-faqar, u 
sa tmiem il-programm ikun instab mill-
inqas intervent mediku ġdid wieħed; 
jinħarġu mill-inqas 30 linja gwida biex l-
interventi mediċi eżistenti jintużaw aħjar 
jew b'mod estiż; u jsir progress fl-iżvilupp 
kliniku ta' mill-inqas 20 interventi mediċi 
kandidati.

(a) aktar interventi mediċi aċċessibbli u 
xierqa, ġodda jew imtejba, għall-mard 
relatat mal-faqar bħalma huma l-
HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-malarja, kif 
ukoll il-mard ittraskurat, u sa tmiem il-
programm ikun instab mill-inqas intervent 
mediku ġdid wieħed; jinħarġu linji gwida 
biex l-interventi mediċi eżistenti jintużaw 
aħjar jew b'mod estiż; u jsir progress fl-
iżvilupp kliniku ta' interventi mediċi 
kandidati;

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) titwessa' l-koperazzjoni internazzjonali 
ma' finanzjaturi pubbliċi u privati oħra;

(d) titwessa' l-koperazzjoni internazzjonali 
ma' sħab pubbliċi u privati oħra – inklużi l-
NGOs u l-fondazzjonijiet – u ma' 
inizjattivi oħra bil-għan li titjieb ir-riċerka 
fil-mard relatat mal-faqar u fil-mard 
ittraskurat, inklużi pereżempju sħubijiet 
għall-iżvilupp ta' prodotti, l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-
Grupp ta' Ħidma dwar l-Evalwazzjoni 
Kollettiva (CEWG) tagħha, u programmi 
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oħra.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżdied l-impatt minħabba 
kooperazzjoni effettiva ma' inizjattivi 
rilevanti tal-Unjoni Ewropea, inkluża l-
assistenza għall-iżvilupp.

(e) jiżdied l-impatt minħabba 
kooperazzjoni effettiva ma' inizjattivi 
rilevanti tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-assistenza għall-iżvilupp.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tissaħħaħ il-viżibbiltà tal-azzjonijiet 
imwettqa fil-qafas tal-Programm 
EDCPT2 fil-livell Ewropew u f'dak 
internazzjonali.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiġu appoġġati l-provi kliniċi fuq 
interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-
mard relatat mal-faqar bi sħubiji bejn 
pajjiżi Ewropej u pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana:

(a) Jiġu appoġġati l-provi kliniċi fuq 
interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-
mard relatat mal-faqar u l-mard ittraskurat 
permezz ta' sħubijiet bejn pajjiżi Ewropej 
u pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana:
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Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdied l-għadd ta' provi kliniċi 
appoġġati għal mill-anqas 150 meta 
mqabbel mat-88 tul l-EDCTP1.

Mira: jiżdied l-għadd ta' provi kliniċi 
appoġġati, meta mqabbel mat-88 tul l-
EDCTP1, b'enfasi fuq il-provi kliniċi 
sabiex jiġu żviluppati għodod mediċi 
ġodda.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – punt a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdied l-għadd ta' artikli xjentifiċi 
evalwati bejn il-pari li jiġu ppubblikati 
għal mill-anqas 1000.

Mira: jiżdied l-għadd ta' artikli xjentifiċi 
evalwati bejn il-pari li jiġu ppubblikati.

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiġi sostnut jew jiżdied l-għadd ta' 
pajjiżi tal-Afrika Sub-saħarjana li l-
EDCTP2 jappoġġa għal mill-inqas 30.

Mira: jiġi sostnut jew jiżdied l-għadd ta' 
pajjiżi tal-Afrika sub-saħarjana li l-
EDCTP2 jappoġġa.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – punt b – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mira: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' studju 
lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana 
għal mill-inqas 600 meta mqabbel mal-
400 tul l-EDCTP1, li mill-inqas 90% 
minnhom ikomplu l-karriera fir-riċerka 
tagħhom fl-Afrika sub-Saħarjana għal 
mill-inqas sena wara li tintemm il-borża 
ta' studju.

Mira: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' studju 
lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana 
minn 400 tul l-EDCTP1, filwaqt li jiġu 
mħeġġa u appoġġati sabiex ikomplu l-
karriera fir-riċerka tagħhom fl-Afrika sub-
Saħarjana wara li tintemm il-borża ta' 
studju.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – punt b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mira: jiżdied l-għadd ta' attivitajiet li jibnu 
l-kapaċità appoġġati biex isiru provi kliniċi 
fl-Afrika sub-Saħarjana għal mill-inqas 
150 meta mqabbel mal-74 tul l-EDCTP1.

Mira: jiżdied l-għadd ta' attivitajiet li jibnu 
l-kapaċità appoġġati biex isiru provi kliniċi 
fl-Afrika sub-Saħarjana minn 74 tul-l-
EDCTP1.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Tinħoloq koperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' finanzjaturi
pubbliċi u privati oħra.

(e) Tinħoloq koperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' sħab pubbliċi u 
privati oħra.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew (f) Tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
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azzjonijiet konġunti mal-inizjattivi tal-
Unjoni, nazzjonali u internazzjonali tal-
assistenza għall-iżvilupp ħalli tkun żgurata 
l-kumplimentarjetà u jiżdied l-impatt tar-
riżultati tal-attivitajiet li jiffinanzja l-
EDCTP.

azzjonijiet konġunti mal-inizjattivi tal-
Unjoni, nazzjonali u internazzjonali tal-
assistenza għall-iżvilupp ħalli tkun żgurata 
l-komplementarjetà u jiżdied l-impatt tar-
riżultati tal-attivitajiet li jiffinanzja l-
EDCTP2.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Tiżdied il-viżibbiltà tal-azzjonijiet 
imwettqa fil-qafas tal-Programm 
EDCTP2 fil-livell Ewropew u dak globali 
u b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw billi jintużaw forums ta' 
djalogu politiku, bħalma huma l-
Assemblea Parlamentari Konġunta 
AKP/UE u s-Samits bejn l-UE u l-Afrika. 

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
koperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard infettiv relatat mal-faqar 
fil-livell xjentifiku, ġestjonarju u 
finanzjarju;

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
kollaborazzjoni miftuħa, il-koperazzjoni u 
l-integrazzjoni tal-programmi u l-
attivitajiet nazzjonali tar-riċerka fil-mard 
relatat mal-faqar u l-mard ittraskurat fil-
livell xjentifiku, ġestjonarju u finanzjarju;

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tal-ambitu għal mard "infettiv" ifisser li l-programm mhux se jkun kapaċi 
jiffinanzja r-riċerka f'mard u kundizzjonijiet oħrajn relatati mal-faqar u ttraskurati li ma 
jistgħux jiġu kklassifikati bħala "infettivi" iżda madankollu huma sinifikanti fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u fil-ħtieġa wkoll tar-R&Ż.
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Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard infettiv
ittraskurat;

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard ittraskurat 
b'mod prijoritarju l-mard li l-impatt 
soċjoekonomiku tiegħu fuq l-aktar 
popolazzjonijiet vulnerabbli huwa l-aktar 
qawwi;

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-trawwim tal-iżvilupp tal-kapaċità 
għall-provi kliniċi u r-riċerka relatata 
magħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
permezz ta' għotjiet: għall-iżvilupp tal-
karrieri ta' sħab subalterni/superjuri, il-
promozzjoni tal-mobbiltà, l-iskambju tal-
persunal, netwerks tat-taħriġ fir-riċerka, it-
tisħiħ tal-korpi tal-etika u regolatorji, il-
parrini u s-sħubijiet fuq livell individwali 
jew istituzzjonali;

(c) it-trawwim tal-iżvilupp tal-kapaċità 
għall-provi kliniċi u r-riċerka relatata 
magħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari fl-Afrika sub-
Saħarjana, permezz ta' għotjiet: għall-
iżvilupp tal-karrieri ta' sħab 
subalterni/superjuri, il-promozzjoni tal-
mobbiltà, l-iskambju tal-persunal, netwerks 
tat-taħriġ fir-riċerka, it-tisħiħ tal-korpi tal-
etika u regolatorji, il-parrini u s-sħubijiet 
fuq livell individwali jew istituzzjonali;

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' finanzjaturi 
pubbliċi u privati oħra;

(d) biex tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' sħab pubbliċi u 
privati oħra bil-għan li s-sistemi tas-saħħa 
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nazzjonali jiġu rinforzati u t-trasferimenti 
tar-riżultati jiġu faċilitati għall-
popolazzjoni kkonċernata;

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) biex ikun żgurat li l-Programm 
EDCTP2 u l-attivitajiet tiegħu jkunu 
magħrufin, imħaddna u rikonoxxuti 
permezz ta' appoġġ u komunikazzjoni.

(e) attivitajiet maħsuba biex ikun żgurat li 
l-Programm EDCTP2 u l-attivitajiet tiegħu 
jkunu magħrufin, imħaddna u rikonoxxuti 
permezz ta' azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni 
u komunikazzjoni kemm fil-livell tal-UE, 
kemm fil-livell tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari dawk tal-
Afrika sub-Saħarjana, u kemm fil-livell 
globali.

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-detall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Din il-ħarsa ġenerali għandha 
tagħti informazzjoni dwar kull attività 
magħżula skont il-pjan ta' ħidma, inklużi l-
azzjonijiet indiretti li ntgħażlu mis-sejħiet 
għall-proposti li tmexxi l-EDCTP-IS. Din 
l-informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inklużi l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat għaliha jekk ikun 
hemm, u l-istatus tagħha.

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-detall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Din il-ħarsa ġenerali għandha 
tagħti informazzjoni dwar kull attività 
magħżula skont il-pjan ta' ħidma, inklużi l-
azzjonijiet indiretti li ntgħażlu mis-sejħiet 
għall-proposti li tmexxi l-EDCTP-IS. Din 
l-informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inklużi l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat għaliha jekk ikun 
hemm, l-istatus tagħha u l-miżuri li jkunu 
ttieħdu biex jiżguraw aċċess għall-prodotti 
emerġenti għall-popolazzjonijiet f'pajjiżi li 
qed jiżviluppaw.
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Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji u l-
attivitajiet tat-tixrid.

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji, l-
attivitajiet tat-tixrid u l-miżuri li jkunu 
ttieħdu biex jiżguraw aċċess għall-prodotti 
emerġenti.

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Anness III – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) Il-GA għandha taħtar bord maniġerjali li 
għandu jissorvelja lis-segretarjat tal-
EDCTP2-IS (minn hawn 'il quddiem 
"SEC") stabbilit mill-GA bħala l-korp 
eżekuttiv tal-Programm EDCTP2.

2) Il-GA għandha taħtar bord maniġerjali.
B'dan, il-GA għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-Istati parteċipanti u 
għandha tiżgura wkoll distribuzzjoni 
ġeografika bbilanċjata tal-membri ta' dan 
il-kunsill. Il-parteċipazzjoni ta' mil-inqas 
rappreżentant wieħed mill-pajjiżi fl-Afrika 
sub-Saħarjana għandha tkun garantita.
Il-bord maniġerjali għandu jissorvelja lis-
segretarjat tal-EDCTP2-IS (minn hawn 'il 
quddiem "SEC") stabbilit mill-GA bħala l-
korp eżekuttiv tal-Programm EDCTP2.
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