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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2003, ca reacție la criza sănătății publice de la nivel mondial cauzată de principalele trei 
boli asociate sărăciei – HIV/SIDA, malaria și tuberculoza – și ca urmare a angajamentelor 
asumate în cadrul Organizației Națiunilor Unite de a atinge obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului, UE a instituit Parteneriatul dintre țări europene și țări în curs de dezvoltare privind 
trialurile clinice (EDCTP). 

La programul EDCTP, în valoare de 200 milioane EUR, cofinanțat de Comisia Europeană, au 
participat 14 state membre ale UE, Norvegia și Elveția, precum și 48 de state din Africa 
Subsahariană. 

În perioada 2003-2013 au fost îmbunătățite 8 tratamente medicale, au fost lansate 4 rețele de 
excelență regionale africane în materie de cercetare clinică și au fost formați peste 400 de 
cercetători africani. 

Cu toate acestea, în prezent, HIV/SIDA, malaria și tuberculoza fac peste 5 milioane de 
victime anual. Astfel, ca urmare a propunerii Președinției belgiene a Consiliului din noiembrie 
2010 de prelungire a programului, Comisia Europeană a prezentat, în iulie 2013, programul 
EDCTP2 pentru o nouă perioadă de 10 ani.

În cadrul programului EDCPT2 au fost stabilite noi obiective ambițioase:
- acoperirea mai multor boli și creșterea numărului de intervenții medicale,
- consolidarea cooperării cu țările din Africa Subsahariană,
- îmbunătățirea coordonării, a coerenței și a integrării programelor naționale,
- extinderea cooperării internaționale cu alți finanțatori publici și privați,
- asigurarea coerenței cu alte politici ale Uniunii.

Contribuția financiară maximă a Uniunii a crescut, atingând suma de 683 milioane EUR (în 
cadrul programului Orizont 2020), la care se adaugă contribuțiile statelor participante și ale 
organismelor publice sau private.

Raportorul salută atât prelungirea acestui program și majorarea bugetului alocat acestuia de 
Uniunea Europeană, cât și extinderea acțiunilor posibile care pot fi finanțate în cadrul 
programului EDTCP2.

De asemenea, raportorul își exprimă satisfacția cu privire la angajamentul de a consolida 
sinergiile dintre diferitele acțiuni întreprinse de Uniunea Europeană și, în special, cele 
întreprinse în cadrul politicii de dezvoltare. Este însă necesară modificarea propunerii 
Comisiei pentru a reaminti faptul că coerența politicilor europene cu obiectivele de dezvoltare 
este un principiu fundamental al Uniunii. 

În sfârșit, raportorul dorește modificarea propunerii Comisiei pentru a aduce un plus de 
claritate în ceea ce privește contribuția financiară a Uniunii, precum și obiectivele 
programului EDCTP2. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; 

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”):

sfera actuală de cuprindere a EDCTP1 
trebuie să fie modificată și extinsă; 

trebuie promovată formarea și trebuie 
consolidate capacitățile țărilor în curs de 
dezvoltare;

integrarea programelor naționale europene 
ar trebui să fie îmbunătățită în continuare;

integrarea programelor naționale europene 
ar trebui să fie îmbunătățită în continuare;

colaborarea cu alți finanțatori majori
publici și privați, inclusiv cu industria 
farmaceutică, trebuie să fie consolidată și 

cooperarea cu alți parteneri publici și 
privați, inclusiv cu industria farmaceutică,
cu parteneriatele publice-private, precum 
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extinsă; parteneriatele pentru dezvoltarea de 
produse, cu organizațiile 
neguvernamentale și fundațiile și cu 
societatea civilă trebuie să fie consolidată 
și extinsă și trebuie să se desfășoare în 
conformitate cu norme clare și 
transparente;

ar trebui realizate sinergii cu acțiunile de 
politică externă europeană, în special cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de UE;

ar trebui realizate sinergii cu acțiunile de 
politică externă europeană, mai ales cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de UE;

regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate;

regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate;

instrumentele de monitorizare trebuie să fie 
consolidate.

instrumentele de monitorizare trebuie să fie 
consolidate.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Uniunea reprezintă un finanțator 
important pentru cercetarea în domeniul 
bolilor asociate sărăciei și al bolilor 
infecțioase neglijate. Comisia și statele 
membre contribuie la aproximativ un sfert 
(22%) din investițiile guvernelor în acest 
domeniu la nivel mondial. Uniunea este, 
de asemenea, un actor deosebit de 
important în materie de sănătate 
mondială. De exemplu, Comisia și statele 
membre oferă aproximativ jumătate din 
creditele Fondului global de luptă 
împotriva HIV/SIDA, a tuberculozei și a 
malariei. 
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În pofida rezultatelor și realizărilor 
considerabile ale EDCTP1, bolile asociate 
sărăciei continuă să reprezinte un obstacol 
major pentru dezvoltarea durabilă a țărilor 
în curs de dezvoltare din cauza poverii 
sociale și economice pe care o reprezintă, 
în special în Africa Subsahariană. Încă nu 
există tratamente medicale eficiente, sigure 
și accesibile financiar pentru majoritatea 
bolilor asociate sărăciei, iar investițiile în 
cercetarea clinică rămân insuficiente, 
deoarece efectuarea de trialuri clinice este 
costisitoare, iar randamentul investițiilor 
este limitat din cauza disfuncționalităților 
pieței. În plus, activitățile și programele 
europene de cercetare sunt încă adesea 
fragmentate și, prin urmare, sunt fie de 
amploare subcritică, fie sfera lor de 
cuprindere este suprapusă altora, în timp ce 
capacitatea de cercetare și investițiile din 
țările în curs de dezvoltare sunt 
insuficiente.

(7) În pofida rezultatelor și realizărilor 
considerabile ale EDCTP1, bolile asociate 
sărăciei continuă să reprezinte un obstacol 
major pentru dezvoltarea durabilă a țărilor 
în curs de dezvoltare din cauza poverii 
sociale și economice pe care o reprezintă, 
în special în Africa Subsahariană. Încă nu 
există tratamente medicale eficiente, 
sigure, potrivite, accesibile, abordabile din 
punct de vedere financiar și adaptate 
caracteristicilor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru majoritatea bolilor 
asociate sărăciei, iar investițiile în 
cercetarea clinică rămân insuficiente, 
deoarece efectuarea de trialuri clinice este 
costisitoare, iar randamentul investițiilor 
este limitat din cauza disfuncționalităților 
pieței. Trebuie subliniat faptul că doar 
10% din fondurile mondiale destinate 
cercetării se alocă bolilor care reprezintă 
90% dintre patologiile de la nivel mondial. 
În plus, activitățile și programele europene 
de cercetare sunt încă adesea fragmentate 
și, prin urmare, sunt fie de amploare 
subcritică, fie sfera lor de cuprindere este 
suprapusă altora, în timp ce capacitatea de 
cercetare și investițiile din țările în curs de 
dezvoltare sunt insuficiente.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia a prezentat o comunicare la 
data de 31 martie 2010 privind Rolul UE în 
materie de sănătate globală10, care pledează 
pentru o abordare mai coordonată între 

(11) Comisia a prezentat o comunicare la 
data de 31 martie 2010 privind Rolul UE în 
materie de sănătate globală10, care pledează 
pentru o abordare mai coordonată între 
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statele membre, precum și între politicile 
relevante, pentru a identifica și a aborda în 
comun prioritățile comune la nivel mondial 
în ceea ce privește cercetarea în domeniul 
sănătății.

statele membre, precum și între politicile 
relevante, pentru a identifica și a aborda în 
comun prioritățile comune la nivel mondial 
în ceea ce privește cercetarea în domeniul 
sănătății. În cadrul acestei comunicări, 
Comisia reamintește, de asemenea, 
necesitatea de promovare a unei acoperiri 
echitabile și universale a serviciilor de 
sănătate de calitate, precum și o finanțare 
eficace și echitabilă a cercetării în 
beneficiul sănătății generale.

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

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a)  În 2010, în „Concluziile Consiliului 
privind rolul UE în materie de sănătate la 
nivel global”, Consiliul a solicitat UE să 
promoveze o finanțare eficace și 
echitabilă a cercetării, care să fie în 
folosul sănătății tuturor și care să 
garanteze că inovațiile și intervențiile 
medicale conduc la soluții accesibile și 
abordabile din punct de vedere financiar. 
În special, ar trebui analizate modelele 
care separă costurile de C&D de prețurile 
medicamentelor, inclusiv oportunitățile de 
transfer de tehnologie către țările în curs 
de dezvoltare.
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În comunicarea sa din 27 februarie 
2013 intitulată „O viață decentă pentru 
toți: eradicarea sărăciei și crearea unui 
viitor durabil pentru planetă”11a , Comisia 
și-a reafirmat hotărârea de a depune toate 
eforturile pentru a contribui la realizarea 
ODM până în 2015 și a subliniat faptul că 
cercetarea finanțată de UE în cadrul 
EDCTP a contribuit la realizarea ODM.
___________
11a (COM(2013)0092).

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În conformitate cu obiectivele 
programului-cadru Orizont 2020, orice stat 
membru și orice țară asociată la programul-
cadru Orizont 2020 ar trebui să aibă dreptul 
de a participa la programul EDCTP2.

(13) În conformitate cu obiectivele 
programului-cadru Orizont 2020, orice stat 
membru și orice țară asociată la programul-
cadru Orizont 2020 ar trebui să aibă dreptul 
de a participa la programul EDCTP2. Ar 
trebui să se asigure că proiectele care 
beneficiază de finanțare prin intermediul 
Programului-cadru Orizont 2020 nu 
încalcă legislația internațională privind 
drepturile omului;
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Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ar trebui stabilit un plafon pentru 
participarea Uniunii la EDCTP2 pe durata 
programului-cadru Orizont 2020. În limita 
plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar 
trebui să fie egală cu contribuțiile angajate 
de statele participante pentru a realiza un 
efect de pârghie important și pentru a 
asigura o mai puternică integrare a 
programelor statelor participante. De 
asemenea, plafonul respectiv ar trebui să 
permită alinierea la contribuțiile oricărui 
alt stat membru sau ale oricărei alte țări 
asociate programului-cadru Orizont 2020 
care intră în programul EDCTP2 în 
cursul derulării programului-cadru 
Orizont 2020.

(15) Ar trebui stabilit un plafon pentru 
participarea Uniunii la EDCTP2 pe durata 
programului-cadru Orizont 2020. Pe
parcursul acestei perioade și în limita 
plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar 
trebui să fie egală cu contribuțiile statelor 
menționate la articolul 1 din prezenta 
decizie pentru a realiza un efect de pârghie 
important și pentru a asigura o mai 
puternică integrare a programelor acestor 
state.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Este, de asemenea, important ca 
activitățile întreprinse în cadrul 
programului EDCTP2 să răspundă 
necesităților țărilor în curs de dezvoltare 
și angajamentelor asumate de Uniune în 
domeniul sănătății mondiale și să 
corespundă cu acțiunile Uniunii în 
domeniul politicii de dezvoltare, astfel 
cum se menționează la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.
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Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare și în special în cele din Africa 
Subsahariană prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar 
împotriva unor boli asociate sărăciei nu 
pot fi îndeplinite în mod suficient de către 
statele membre din cauza lipsei unei mase 
critice necesare, atât în termeni de resurse 
umane, cât și financiare, și, prin urmare, 
din cauza amplorii acțiunilor, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele respective,

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei și de bolile infecțioase 
neglijate, acordându-se prioritate celor 
care au cel mai mare impact 
socioeconomic asupra grupurilor celor 
mai vulnerabile, în special asupra 
copiilor, în țările în curs de dezvoltare și,
în special, în cele din Africa Subsahariană 
prin accelerarea dezvoltării clinice a unor 
intervenții medicale (diagnostic, 
medicamente, tratament și vaccinare)
eficiente, sigure, potrivite, accesibile, 
abordabile din punct de vedere financiar
și adaptate nevoilor și caracteristicilor 
specifice ale țărilor în curs de dezvoltare,
nu pot fi îndeplinite în mod suficient de 
către statele membre din cauza lipsei unei 
mase critice necesare, atât în termeni de 
resurse umane, cât și financiare, și, prin 
urmare, din cauza amplorii acțiunilor, pot 
fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele respective,

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția financiară maximă a (1) Contribuția financiară maximă a 



AD\1013112RO.doc 11/20 PE521.824v02-00

RO

Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de 683 milioane 
EUR, după cum urmează:

Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP 2 este de 683
milioane EUR, echivalentul contribuțiilor 
din partea statelor participante enumerate 
la articolul 1.

(a) 594 milioane EUR pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția statelor participante 
menționate la articolul 1 alineatul (1);
(b) 89 milioane EUR pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția oricărui alt stat membru sau 
oricărei alte țări asociate la programul-
cadru Orizont 2020 care participă la 
programul EDCTP2 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectiv general 1. Obiectiv general

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de boli
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar 
împotriva unor boli asociate sărăciei, în 
parteneriat cu Africa Subsahariană.

EDCTP 2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile
asociate sărăciei și de bolile infecțioase 
neglijate, acordând prioritate celor care 
au cel mai mare impact socioeconomic 
asupra grupurilor celor mai vulnerabile,
în special asupra copiilor, în țările în curs 
de dezvoltare prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale
(diagnostic, medicamente, tratament și 
vaccinare) eficiente, sigure, potrivite, 
accesibile, abordabile din punct de vedere 
financiar și adaptate nevoilor și 
caracteristicilor specifice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în parteneriat cu aceste 
țări din Africa Subsahariană.
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Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva 
HIV/SIDA, a tuberculozei, a malariei și a
altor boli asociate sărăciei și, până la 
încheierea programului, livrarea a cel puțin 
unei noi intervenții medicale; elaborarea a 
cel puțin 30 de ghiduri de utilizare 
ameliorată sau extinsă a intervențiilor 
medicale existente și înregistrarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
clinică a cel puțin 20 intervenții medicale 
candidate.

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite, accesibile și 
adecvate împotriva bolilor asociate 
sărăciei, precum HIV/SIDA, tuberculoza, 
malaria, precum și a bolilor neglijate și, 
până la încheierea programului, livrarea a 
cel puțin unei noi intervenții medicale;
elaborarea unor ghiduri de utilizare 
ameliorată sau extinsă a intervențiilor 
medicale existente și înregistrarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
clinică a intervențiilor medicale candidate;

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) extinderea cooperării internaționale cu 
alți finanțatori publici și privați;

(d) extinderea cooperării internaționale cu 
alți parteneri publici și privați, inclusiv 
ONG-uri și fundații, și cu alte inițiative al 
căror scop este îmbunătățirea cercetării în 
ceea ce privește bolile asociate sărăciei și 
bolile neglijate, inclusiv, de exemplu, 
parteneriate pentru dezvoltarea de 
produse, Organizația Mondială a 
Sănătății și Grupul de lucru consultativ 
de experți (CEWG) și alte programe.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creșterea impactului printr-o cooperare (e) creșterea impactului printr-o cooperare 
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eficientă cu inițiativele relevante ale 
Uniunii Europene, inclusiv cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de aceasta.

eficientă cu inițiativele relevante ale 
Uniunii Europene, în special cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de aceasta.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sporirea vizibilității acțiunilor 
întreprinse în cadrul programului 
EDCTP2 la nivel european și 
internațional.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea trialurilor clinice cu 
intervenții medicale noi sau îmbunătățite 
pentru boli asociate sărăciei prin 
parteneriate între țări europene și țări în 
curs de dezvoltare, în special cele din 
Africa Subsahariană:

(a) sprijinirea trialurilor clinice cu 
intervenții medicale noi sau îmbunătățite 
pentru boli asociate sărăciei și boli 
neglijate prin parteneriate între țări 
europene și țări în curs de dezvoltare, în 
special cele din Africa Subsahariană:

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de trialuri 
clinice sprijinite la cel puțin 150, față de 
88 în cadrul EDCTP1.

Obiectiv: creșterea numărului de trialuri 
clinice sprijinite, în comparație cu cele 88
din cadrul EDCTP1, acordându-se o 
atenție specială trialurilor clinice pentru 
dezvoltarea de instrumente medicale noi.
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Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera a – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de articole 
științifice revizuite inter pares la cel puțin 
1 000.

Obiectiv: creșterea numărului de articole 
științifice revizuite inter pares.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: menținerea sau creșterea 
numărului de țări din Africa Subsahariană 
sprijinite prin intermediul EDCTP2 la cel 
puțin 30.

Obiectiv: menținerea sau creșterea 
numărului de țări din Africa Subsahariană 
sprijinite prin intermediul EDCTP2.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera b – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană la cel puțin 600, 
față de 400 în cadrul EDCTP1, cel puțin 
90 % dintre aceștia continuându-și cariera 
în cercetare în Africa Subsahariană timp de 
cel puțin un an după încheierea perioadei 
finanțate prin bursă.

Obiectiv: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană la mai mult de 
400, care reprezintă numărul de burse din
cadrul EDCTP1, încurajându-i și 
sprijinindu-i cu fermitate pentru a-și 
continua cariera în cercetare în Africa 
Subsahariană după încheierea perioadei 
finanțate prin bursă.
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Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera b – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de activități 
de consolidare a capacităților care 
beneficiază de sprijin pentru efectuarea de 
trialuri clinice în Africa Subsahariană la cel 
puțin 150, față de 74 în cadrul EDCTP1.

Obiectiv: creșterea numărului de activități 
de consolidare a capacităților care 
beneficiază de sprijin pentru efectuarea de 
trialuri clinice în Africa Subsahariană la
mai mult de 74, care reprezintă numărul 
de astfel de activități din cadrul EDCTP1.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți finanțatori
publici și privați.

(e) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți parteneri
publici și privați.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) stabilirea unei cooperări și lansarea unor 
acțiuni comune cu inițiativele de acordare 
de asistență pentru dezvoltare de la nivelul 
Uniunii, de la nivel național și 
internațional, pentru a asigura 
complementaritatea și pentru a spori 
impactul rezultatelor activităților finanțate 
prin intermediul EDCTP.

(f) stabilirea unei cooperări și lansarea unor 
acțiuni comune cu inițiativele de acordare 
de asistență pentru dezvoltare de la nivelul 
Uniunii, de la nivel național și 
internațional, pentru a asigura 
complementaritatea și pentru a spori 
impactul rezultatelor activităților finanțate 
prin intermediul EDCTP2.
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Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sporirea vizibilității acțiunilor 
întreprinse în cadrul programului 
EDCTP2 la nivel european și mondial, în 
special în interiorul țărilor în curs de 
dezvoltare prin intermediul forurilor 
responsabile de dialogul politic, precum 
Adunarea Parlamentară Paritară ACP-
UE sau summit-urile UE-Africa. 

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii și integrării programelor și 
activităților naționale de cercetare în 
domeniul bolilor infecțioase asociate 
sărăciei la nivel științific, administrativ și 
financiar;

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii, colaborării deschise și integrării 
programelor și activităților naționale de 
cercetare în domeniul bolilor asociate 
sărăciei și al bolilor neglijate la nivel 
științific, administrativ și financiar;

Justificare

Limitarea domeniului de aplicare la boli „infecțioase” înseamnă că programul nu ar putea 
să finanțeze cercetarea în ceea ce privește alte boli și afecțiuni asociate sărăciei sau neglijate 
care nu pot fi clasificate ca fiind „infecțioase”, dar sunt totuși semnificative în țările în curs 
de dezvoltare și care, de asemenea, necesită C&D.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice (b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
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și a activităților conexe privind boli
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli infecțioase 
neglijate;

și a activităților conexe privind bolile
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria și tuberculoza, și bolile infecțioase 
neglijate, acordând prioritate celor care 
au cel mai mare impact socio-economic 
asupra grupurilor celor mai vulnerabile;

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stimularea dezvoltării capacității de a 
efectua trialuri clinice și cercetări conexe 
în țări în curs de dezvoltare prin 
intermediul acordării de granturi pentru:
dezvoltarea profesională a bursierilor 
începători/avansați, promovarea 
mobilității, a granturilor pentru schimburi 
de personal, a rețelelor de instruire în 
domeniul cercetării, consolidarea 
organismelor de etică și a celor de 
reglementare, a activităților de îndrumare 
și a parteneriatelor la nivel individual sau 
instituțional;

(c) stimularea dezvoltării capacității de a 
efectua trialuri clinice și cercetări conexe 
în țări în curs de dezvoltare, în special în 
Africa Subsahariană, prin intermediul 
acordării de granturi pentru: dezvoltarea 
profesională a bursierilor 
începători/avansați, promovarea 
mobilității, a granturilor pentru schimburi 
de personal, a rețelelor de instruire în 
domeniul cercetării, consolidarea 
organismelor de etică și a celor de 
reglementare, a activităților de îndrumare 
și a parteneriatelor la nivel individual sau 
instituțional;

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți finanțatori
publici și privați;

(d) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți parteneri
publici și privați, care să vizeze 
consolidarea sistemelor naționale de 
sănătate și facilitarea transferurilor de 
rezultate către populația vizată;
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Amendamentul 30

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea conștientizării, susținerii și 
publicității programului EDCTP2 și a 
activităților sale prin intermediul 
campaniilor de susținere și de comunicare.

(e) asigurarea conștientizării, susținerii și 
publicității programului EDCTP2 și a 
activităților sale prin intermediul 
campaniilor de susținere și de comunicare, 
nu doar la nivelul Uniunii Europene și al 
țărilor în curs de dezvoltare, în special 
cele din Africa Subsahariană, ci și la 
nivel mondial.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2-IS elaborează un raport anual 
care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, 
bugetele lor, valoarea fondurilor alocate, 
dacă este cazul, și stadiul în care se află.

EDCTP2-IS elaborează un raport anual 
care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, 
bugetele lor, valoarea fondurilor alocate, 
dacă este cazul, stadiul în care se află și 
măsurile luate pentru a asigura accesul 
populației din țările în curs de dezvoltare 
la produse noi.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind numărul 
de proiecte depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj
și activitățile de difuzare.

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind numărul 
de proiecte depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de 
brokeraj, activitățile de difuzare și 
măsurile luate pentru a asigura accesul la 
produse noi.

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Anexa III – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. AG numește un consiliu de administrație
care supraveghează secretariatul 
EDCTP2IS (denumit în continuare „SEC”) 
desemnat de către AG ca fiind organul 
executiv al programului EDCTP2.

2. AG numește un consiliu de 
administrație. La numirea acestuia, AG 
ține seama în mod cuvenit de contribuția 
statelor participante și asigură o 
reprezentare geografică echilibrată a 
membrilor consiliului de administrație. Se 
asigură participarea a cel puțin unui 
reprezentant al țărilor din Africa 
Subsahariană.
Consiliul de administrație supraveghează 
secretariatul EDCTP2IS (denumit în 
continuare „SEC”) desemnat de către AG 
ca fiind organul executiv al programului 
EDCTP2.
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