
AD\1013112NL.doc PE521.824v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie ontwikkelingssamenwerking

2013/0243(COD)

18.12.2013

ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de deelname van de Unie aan een tweede, door verscheidene 
lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschapsprogramma voor klinische proeven 
tussen Europese en ontwikkelingslanden
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

Rapporteur voor advies: Maurice Ponga



PE521.824v02-00 2/21 AD\1013112NL.doc

NL

PA_Legam



AD\1013112NL.doc 3/21 PE521.824v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Het "Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (European 
and Developing Countries Clinical Trials Partnership – EDCTP)" werd in 2003 door de 
Europese Unie in het leven geroepen als antwoord op de wereldwijde gezondheidscrisis ten 
gevolge van de drie belangrijkste armoedegerelateerde ziekten (hiv/aids, malaria en 
tuberculose) en als uitvloeisel van de toezeggingen die aan de Verenigde Naties zijn gedaan 
voor de millenniumontwikkelingsdoelen.

Bij het EDCTP-programma dat voor 200 miljoen euro medegefinancierd is door de Europese 
Commissie, zijn 14 EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland en 48 landen in sub-Saharisch 
Afrika betrokken.

Over de periode 2003-2013 zijn 8 medische behandelingen verbeterd, zijn in Afrika 
4 regionale netwerken van excellentie op het gebied van klinisch onderzoek opgezet en zijn er 
meer dan 400 Afrikaanse onderzoekers opgeleid.

Vandaag de dag zijn alleen al hiv/aids, malaria en tuberculose nog steeds verantwoordelijk 
voor meer dan 5 miljoen slachtoffers per jaar. Derhalve heeft de Europese Commissie in juli 
2013, in antwoord op het voorstel van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van 
november 2010 om het programma te verlengen, een programma EDCTP2 voorgesteld voor 
een nieuwe periode van 10 jaar.

In het programma EDCPT2 zijn nieuwe, ambitieuze doelstellingen vastgesteld:
– meer ziekten bestrijden en het aantal medische interventies verhogen,
– de samenwerking met de landen in sub-Saharisch Afrika versterken,
– de coördinatie, de samenhang en de integratie van de nationale programma's 

verbeteren,
– de internationale samenwerking uitbreiden naar andere publieke en private financiers,
– de samenhang met andere beleidsterreinen van de Europese Unie waarborgen.

De financiële bijdrage van de Unie bedraagt ten hoogste 683 miljoen euro (in het kader van 
het programma Horizon 2020), waaraan de bijdragen van de deelnemende landen en de 
publieke of private organen nog moeten worden toegevoegd.

De rapporteur is ingenomen met de verlenging van dit programma en de verhoging van het 
door de Europese Unie toegekende budget, alsook met de uitbreiding van de mogelijke 
maatregelen die in het kader van EDTCP2 kunnen worden gefinancierd.

Daarnaast is de rapporteur verheugd over de wil om de synergieën tussen de verschillende 
maatregelen die de Europese Unie neemt te versterken, met name de maatregelen die 
getroffen worden in het kader van het ontwikkelingsbeleid. Ook op dit punt moet het voorstel 
van de Commissie echter worden gewijzigd om eraan te herinneren dat de samenhang tussen 
het Europees beleid en de ontwikkelingsdoelen een matrixprincipe van de Unie is.
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Ten slotte zou de rapporteur het voorstel van de Commissie willen wijzigen met het oog op 
meer duidelijkheid over de financiële bijdrage van de Unie en de doelstellingen van het 
EDCTP2-programma.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden;

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen:

de huidige reikwijdte van EDCTP1 moet 
gewijzigd en uitgebreid worden;

opleiding moet worden bevorderd en de 
capaciteiten van ontwikkelingslanden 
moeten worden vergroot;

de integratie van nationale Europese 
programma's moet verder worden 
verbeterd;

de integratie van nationale Europese 
programma's moet verder worden 
verbeterd;

de samenwerking met andere belangrijke de samenwerking met andere belangrijke 
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publieke en private financiers, onder wie 
de farmaceutische industrie, moet worden 
versterkt en uitgebreid;

publieke en private partners, onder wie de 
farmaceutische industrie, publiek-private 
partnerschappen zoals PDP's (Product 
Development Partnerships), non-
gouvernementele organisaties en 
stichtingen, en het maatschappelijk 
middenveld moet worden versterkt en 
uitgebreid, en in overeenstemming worden 
gebracht met duidelijke en transparante 
bestuursregels; 

er moeten synergieën met maatregelen uit 
het Europese externe beleid worden 
bevorderd, met name met 
ontwikkelingssamenwerking van de EU;

er moeten synergieën met maatregelen uit 
het Europese externe beleid worden 
bevorderd, met name met 
ontwikkelingssamenwerking van de EU; 

de voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd;

de voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd;

en de instrumenten voor toezicht moeten 
worden versterkt.

en de instrumenten voor toezicht moeten 
worden versterkt.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Unie is een belangrijke 
financier van onderzoek naar 
armoedegerelateerde ziekten en 
verwaarloosde infectieziekten. Bijna een
kwart (22%) van de wereldwijde 
overheidsinvesteringen op dit gebied is 
afkomstig van de Commissie en de 
lidstaten. Bovendien is de Unie een 
belangrijke speler op het gebied van de 
wereldvolksgezondheid. Zo stellen de 
Commissie en de lidstaten bijvoorbeeld de 
helft van de middelen voor het 
Wereldfonds ter bestrijding van hiv/aids, 
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tuberculose en malaria beschikbaar. 

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Hoewel met EDCTP1 belangrijke 
resultaten werden bereikt, vormen 
armoedegerelateerde ziekten nog steeds 
een belangrijke hinderpaal voor de 
duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden vanwege hun 
maatschappelijke en economische lasten, 
met name in sub-Saharisch Afrika. Er 
bestaan nog steeds geen doeltreffende, 
veilige en betaalbare medische 
behandelingen voor de meeste 
armoedegerelateerde ziekten en er wordt 
nog steeds onvoldoende geïnvesteerd in 
klinisch onderzoek omdat klinische 
proeven duur zijn en het rendement wegens 
marktfalen beperkt is. Bovendien zijn 
Europese onderzoeksactiviteiten en 
-programma's vaak nog steeds versnipperd 
en bereiken zij derhalve geen kritische 
massa of zijn zij overlappend, terwijl de 
onderzoekscapaciteit en de investeringen in 
ontwikkelingslanden ontoereikend zijn.

(7) Hoewel met EDCTP1 belangrijke 
resultaten werden bereikt, vormen 
armoedegerelateerde ziekten nog steeds 
een belangrijke hinderpaal voor de 
duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden vanwege hun 
maatschappelijke en economische lasten, 
met name in sub-Saharisch Afrika. Er 
bestaan nog steeds geen doeltreffende, 
veilige, geschikte, toegankelijke, 
betaalbare en op de specifieke 
omstandigheden van ontwikkelingslanden 
afgestemde medische behandelingen voor 
de meeste armoedegerelateerde ziekten en 
er wordt nog steeds onvoldoende 
geïnvesteerd in klinisch onderzoek omdat 
klinische proeven duur zijn en het 
rendement wegens marktfalen beperkt is. 
Slechts 10% van de wereldwijd voor 
onderzoek bestemde middelen wordt 
aangewend voor onderzoek naar ziekten 
die wereldwijd 90% van de aandoeningen 
veroorzaken. Bovendien zijn Europese 
onderzoeksactiviteiten en -programma's 
vaak nog steeds versnipperd en bereiken zij 
derhalve geen kritische massa of zijn zij 
overlappend, terwijl de 
onderzoekscapaciteit en de investeringen in 
ontwikkelingslanden ontoereikend zijn.
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Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Op 31 maart 2010 presenteerde de 
Commissie een mededeling over de rol van 
de Unie in de volksgezondheid in de 
wereld10, waarin wordt opgeroepen tot een 
meer gecoördineerde benadering van de 
lidstaten op relevante beleidsterreinen bij 
het vaststellen en gezamenlijk aanpakken 
van gezamenlijke mondiale prioriteiten 
voor gezondheidsonderzoek.

(11) Op 31 maart 2010 presenteerde de 
Commissie een mededeling over de rol van 
de Unie in de volksgezondheid in de 
wereld10, waarin wordt opgeroepen tot een 
meer gecoördineerde benadering van de 
lidstaten op relevante beleidsterreinen bij 
het vaststellen en gezamenlijk aanpakken 
van gezamenlijke mondiale prioriteiten 
voor gezondheidsonderzoek. De 
Commissie wijst in deze mededeling ook 
op de noodzaak om billijke en universele 
beschikbaarheid van hoogwaardige 
gezondheidszorg te bevorderen en 
onderzoek dat ten goede komt aan de 
gezondheid van alle burgers effectief en 
rechtvaardig te financieren.

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

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In 2010 verzocht de Raad in zijn 
"conclusies van de Raad over de rol van 
de EU ten aanzien van de 
volksgezondheid in de wereld" de EU 
doeltreffende en billijke financiering te 
bevorderen van onderzoek dat ten goede 
komt aan de gezondheid van alle mensen 
en dat garandeert dat innovaties en 
interventies leiden tot betaalbare en 
toegankelijke oplossingen. In het 
bijzonder moeten modellen worden 
onderzocht die de kosten van O&O 
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loskoppelen van de prijzen van 
geneesmiddelen, en moeten 
mogelijkheden worden verkend voor de 
overdracht van technologie naar 
ontwikkelingslanden.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 27 februari 2013 getiteld 
"Een waardig leven voor iedereen: 
Armoede uitroeien en de wereld een 
duurzame toekomst geven"11a nogmaals 
bevestigd alles in het werk te willen stellen 
om uiterlijk in 2015 de MDG te helpen 
verwezenlijken. Tevens heeft de 
Commissie erop gewezen dat het door de 
EU gefinancierde onderzoek in het kader 
van EDCTP1 heeft bijgedragen tot 
verwezenlijking van de MDG.
___________
11a (COM(2013)0092).

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Conform de doelstellingen van het 
Kaderprogramma Horizon 2020 moet elke 
lidstaat en elk met het Kaderprogramma 
Horizon 2020 geassocieerd land het recht 
hebben om aan het EDCTP2-programma 
deel te nemen.

(13) Conform de doelstellingen van het 
Kaderprogramma Horizon 2020 moet elke 
lidstaat en elk met het Kaderprogramma 
Horizon 2020 geassocieerd land het recht 
hebben om aan het EDCTP2-programma 
deel te nemen. Er dient op te worden 
toegezien dat door het kaderprogramma 
Horizon 2020 ondersteunde projecten 



AD\1013112NL.doc 9/21 PE521.824v02-00

NL

geen inbreuk maken op de internationale 
wetgeving inzake mensenrechten.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor de looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma moet een maximum voor 
de bijdrage van de Unie aan EDCTP2 
worden vastgesteld. Met inachtneming van 
dat maximum moet de bijdrage van de 
Unie gelijk zijn aan de oorspronkelijke
bijdragen van de deelnemende lidstaten, 
om een groot hefboomeffect te 
bewerkstelligen en een verdergaande 
integratie van de programma's van de 
deelnemende staten te waarborgen. Dit 
maximum moet het tevens mogelijk 
maken bijdragen te doen van gelijke 
hoogte als die van andere lidstaten of met 
het Horizon 2020 kaderprogramma 
geassocieerde landen die gedurende de 
looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma meedoen aan het 
EDCTP2.

(15) Voor de looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma moet een maximum voor 
de bijdrage van de Unie aan EDCTP2 
worden vastgesteld. Gedurende deze 
periode en met inachtneming van dat 
maximum moet de bijdrage van de Unie 
gelijk zijn aan de bijdragen van de in 
artikel 1 van dit besluit genoemde 
lidstaten, om een groot hefboomeffect te 
bewerkstelligen en een verdergaande 
integratie van de programma's van deze
staten te waarborgen.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Het is ook van belang dat de 
maatregelen die in het kader van het 
programma EDCTP2 worden genomen 
voorzien in de behoeften van de 
ontwikkelingslanden en aansluiten op de 
toezeggingen die de Unie heeft gedaan 
met betrekking tot de 
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wereldvolksgezondheid, en dat deze 
worden afgestemd op de maatregelen die 
de Unie treft in het kader van het 
ontwikkelingsbeleid, overeenkomstig 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 
armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige en betaalbare 
medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten, kunnen niet 
in voldoende mate door de lidstaten 
worden bereikt doordat de noodzakelijke 
kritische massa zowel in menselijke als in 
financiële termen ontbreekt. Vanwege de 
omvang van het optreden kunnen zij 
derhalve beter door de Unie worden 
verwezenlijkt, in overeenstemming met het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 
armoedegerelateerde ziekten en 
verwaarloosde infectieziekten – waarbij 
voorrang wordt gegeven aan ziekten met 
de grootste sociaal-economische gevolgen 
voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, 
met name kinderen – in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige, geschikte, 
toegankelijke, betaalbare en aan de 
specifieke behoeften en omstandigheden 
van de ontwikkelingslanden aangepaste
medische interventies (diagnoses, 
medicijnen, behandelingen en vaccins), 
kunnen niet in voldoende mate door de 
lidstaten worden bereikt doordat de 
noodzakelijke kritische massa zowel in 
menselijke als in financiële termen 
ontbreekt. Vanwege de omvang van het 
optreden kunnen zij derhalve beter door de 
Unie worden verwezenlijkt, in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om deze doelstellingen 
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te verwezenlijken,

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro en is als volgt 
opgebouwd:

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro, wat overeenkomt met de 
bijdragen van de in artikel 1 genoemde 
deelnemende landen.

(a) 594 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van de in artikel 
1, lid 1, vermelde deelnemende landen;
(b) 89 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van andere 
lidstaten of andere met het 
Kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerde landen of landen die in 
overeenstemming met artikel 1, lid 2 aan 
het EDCTP2-programma deelnemen.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Algemene doelstelling: (1) Algemene doelstelling:

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 
betaalbare medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten in 

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten,
waarbij voorrang wordt gegeven aan 
ziekten met de grootste 
sociaaleconomische gevolgen voor de 
kwetsbaarste bevolkingsgroepen, met 
name kinderen, en verwaarloosde 
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partnerschap met sub-Saharisch Afrika te 
versnellen.

infectieziekten in ontwikkelingslanden, 
door de klinische ontwikkeling van 
doeltreffende, veilige, geschikte, 
toegankelijke, betaalbare en op de 
specifieke behoeften en omstandigheden 
van ontwikkelingslanden afgestemde 
medische interventies (diagnoses, 
medicijnen, behandelingen en vaccins) in 
partnerschap met de ontwikkelingslanden
in sub-Saharisch Afrika, te versnellen.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
hiv/aids, tuberculose, malaria en andere 
armoedegerelateerde ziekten. Aan het eind 
van het programma moet ten minste 1 
nieuwe medische interventie zijn 
ontwikkeld; opstelling van ten minste 30
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande medische interventies; 
boeken van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van ten minste 20 potentiële 
medische interventies.

(a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde, toegankelijke en passende 
medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten als hiv/aids, 
tuberculose en malaria, en verwaarloosde 
ziekten. Aan het eind van het programma 
moet ten minste 1 nieuwe medische 
interventie zijn ontwikkeld; opstelling van 
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande medische interventies; 
boeken van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van potentiële medische 
interventies.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en 
private financiers;

(d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en 
private partners – onder meer ngo's en 
stichtingen – en met andere initiatieven 
die gericht zijn op verbetering van het 
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onderzoek naar armoedegerelateerde en 
verwaarloosde ziekten, waaronder 
bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden op 
het gebied van productontwikkeling, de 
Wereldgezondheidsorganisatie en haar 
consultatieve werkgroep van deskundigen, 
en andere programma's.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vergroting van de effecten door 
effectieve samenwerking met relevante 
EU-initiatieven, waaronder de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU.

(e) vergroting van de effecten door 
effectieve samenwerking met relevante 
EU-initiatieven, in het bijzonder de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU.

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) een grotere zichtbaarheid van de 
maatregelen die worden genomen in het 
kader van het programma EDCTP2 op 
Europees en internationaal niveau.

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondersteunen van klinische proeven met 
nieuwe of verbeterde medische interventies 
voor armoedegerelateerde ziekten door 

(a) ondersteunen van klinische proeven met 
nieuwe of verbeterde medische interventies 
voor armoedegerelateerde en 
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samenwerkingsverbanden tussen Europese 
en ontwikkelingslanden, met name uit sub-
Saharisch Afrika

verwaarloosde ziekten door 
samenwerkingsverbanden tussen Europese 
en ontwikkelingslanden, met name uit sub-
Saharisch Afrika

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: vergroten van het aantal 
gesteunde klinische proeven tot ten minste 
150 in vergelijking tot 88 in het kader van 
EDCTP1;

streefdoel: vergroten van het aantal 
gesteunde klinische proeven, in 
vergelijking tot 88 in het kader van EDCTP 
1, met speciale aandacht voor klinische 
proeven ten behoeve van de ontwikkeling 
van nieuwe medische instrumenten;

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: vergroten van het aantal na 
"peer review" gepubliceerde 
wetenschappelijke artikelen tot ten minste 
1000;

streefdoel: vergroten van het aantal na 
"peer review" gepubliceerde 
wetenschappelijke artikelen;

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: in stand houden of vergroten 
van het aantal door het EDCTP2 
ondersteunde landen in sub-Saharisch 

streefdoel: in stand houden of vergroten 
van het aantal door het EDCTP2 
ondersteunde landen in sub-Saharisch 
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Afrika tot ten minste 30; Afrika;

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: vergroten van het aantal 
beurzen voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika tot ten minste 600 in 
vergelijking tot 400 in het kader van 
EDCTP1, waarbij ten minste 90 % van 
hen zijn onderzoekscarrière na zijn beurs 
ten minste een jaar voortzet in sub-
Saharisch Afrika;

streefdoel: vergroten van het aantal 
beurzen voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika vanaf 400 in het kader 
van EDCTP1, waarbij zij sterk worden 
aangemoedigd en gesteund om hun
onderzoekscarrière na hun beurs voort te 
zetten in sub-Saharisch Afrika;

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: vergroten van het aantal 
ondersteunde maatregelen voor het 
opbouwen van capaciteit voor klinische 
proeven in sub-Saharisch Afrika tot ten 
minste 150 in vergelijking tot 74 in het 
kader van EDCTP1;

streefdoel: vergroten van het aantal 
ondersteunde maatregelen voor het 
opbouwen van capaciteit voor klinische 
proeven in sub-Saharisch Afrika vanaf 74 
in het kader van EDCTP1;

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 

(e) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
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met andere publieke en private financiers; met andere publieke en private partners;

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met Europese, nationale en internationale 
initiatieven voor 
ontwikkelingssamenwerking, om 
complementariteit te waarborgen en de 
effecten van de resultaten van door het 
EDCTP gefinancierde activiteiten te 
vergroten.

(f) Tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met Europese, nationale en internationale 
initiatieven voor 
ontwikkelingssamenwerking, om 
complementariteit te waarborgen en de 
effecten van de resultaten van door het 
EDCTP2 gefinancierde activiteiten te 
vergroten.

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de maatregelen die worden 
genomen in het kader van het programma 
EDCTP2 meer onder de aandacht 
brengen op Europees en mondiaal niveau 
en met name in de ontwikkelingslanden 
door gebruik te maken van fora voor 
politieke dialoog, zoals de Paritaire 
Parlementaire Vergadering ACS/EU of de 
topontmoetingen van de EU en Afrika. 

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 
integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde 
infectieziekten op wetenschappelijk en 
financieel niveau,

(a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, open 
samenwerking en integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde en 
verwaarloosde ziekten op 
wetenschappelijk en financieel niveau,

Motivering

Door de reikwijdte te beperken tot "infectieziekten" zou het programma geen onderzoek 
kunnen financieren naar armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten en aandoeningen die 
mogelijk niet als "infectieziekten" worden aangemerkt, maar niettemin veel voorkomen in 
ontwikkelingslanden en waarvoor ook O&O nodig is.

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde infectieziekten;

(b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria en tuberculose,
en verwaarloosde ziekten, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan ziekten met 
de grootste sociaaleconomische gevolgen 
voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen;

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevorderen van de ontwikkeling van 
capaciteit voor klinische proeven en 

(c) bevorderen van de ontwikkeling van 
capaciteit voor klinische proeven en 
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daaraan gerelateerd onderzoek in 
ontwikkelingslanden door middel van 
subsidies voor: loopbaanontwikkeling van 
junior/senior onderzoeksassistenten, 
bevordering van mobiliteit, subsidies voor 
uitwisselingen van personeel, 
opleidingsnetwerken voor onderzoek, 
versterking van het ethisch bewustzijn en 
toezichthouders, advisering en 
samenwerkingsverbanden op individueel of 
institutioneel niveau;

daaraan gerelateerd onderzoek in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door middel van 
subsidies voor: loopbaanontwikkeling van 
junior/senior onderzoeksassistenten, 
bevordering van mobiliteit, subsidies voor 
uitwisselingen van personeel, 
opleidingsnetwerken voor onderzoek, 
versterking van het ethisch bewustzijn en 
toezichthouders, advisering en 
samenwerkingsverbanden op individueel of 
institutioneel niveau;

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private financiers;

(d) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private partners 
die gericht zijn op versterking van de 
nationale zorgstelsels en 
vergemakkelijking van de overdracht van 
resultaten naar de betrokken bevolking;

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) waarborgen van bewustzijn, 
aanvaarding en erkenning van het 
EDCTP2-programma en zijn activiteiten 
door bekendheid te geven en 
communicatie.

(e) waarborgen van bewustzijn, 
aanvaarding en erkenning van het 
EDCTP2-programma en zijn activiteiten 
door bekendheid te geven en 
communicatie, zowel op het niveau van de 
Europese Unie, de ontwikkelingslanden 
en in het bijzonder de landen in sub-
Saharisch Afrika, als op internationaal 
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niveau.

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, en de status ervan.

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, de status ervan en 
maatregelen die genomen worden om de 
toegang van de bevolking in 
ontwikkelingslanden tot nieuwe producten 
te waarborgen.

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
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bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten.

bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten, en maatregelen 
die genomen worden om de toegang tot 
nieuwe producten te waarborgen.

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) De AV benoemt een raad van bestuur 
die toezicht houdt op het secretariaat van 
de EDCTP-IS (hierna "SEC" genoemd) dat 
door de AV wordt ingesteld als uitvoerend 
orgaan van het EDCTP2-programma.

2) De AV benoemt een raad van bestuur. 
Daarbij houdt de AV naar behoren 
rekening met de bijdrage van de 
deelnemende landen en waakt zij 
eveneens over een geografisch 
evenwichtige verdeling van de leden van 
voornoemde raad. Er wordt gezorgd voor 
de deelname van minstens één 
vertegenwoordiger van een land uit sub-
Saharisch Afrika.
De raad van bestuur houdt toezicht op het 
secretariaat van de EDCTP-IS (hierna 
"SEC" genoemd) dat door de AV wordt 
ingesteld als uitvoerend orgaan van het 
EDCTP2-programma.
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