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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia v roku 2003 zriadila Partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti 
klinického skúšania (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, ďalej 
len „EDCTP“) ako odpoveď na celosvetovú krízu v oblasti zdravia, ktorú vyvolali tri hlavné 
choroby súvisiace s chudobou – HIV/AIDS, malária a tuberkulóza – a na záväzky prijaté v 
rámci miléniových rozvojových cieľov Organizácie Spojených národov. 

Do programu EDCTP, ktorý spolufinancuje Európska komisia sumou 200 miliónov EUR, je 
zapojených 14 členských štátov EÚ, Nórsko a Švajčiarsko, ako i 48 krajín subsaharskej 
Afriky. 

Počas obdobia 2003 – 2013 bolo vylepšených 8 liečebných postupov, boli odštartované 4 
africké regionálne siete excelentnosti v oblasti klinického výskumu a viac ako 400 afrických 
výskumných pracovníkov bolo odborne pripravených. 

Napriek tomu samotné HIV/AIDS, malária a tuberkulóza zapríčiňujú viac ako päť miliónov 
obetí ročne. Európska komisia preto na návrh belgického predsedníctva Rady z novembra 
2010 predĺžiť tento program predložila program EDCTP2 na nové desaťročné obdobie.

V programe EDCTP2 sú stanovené nové ambiciózne ciele:
- zamerať sa na väčší počet chorôb a zvýšiť počet lekárskych zásahov,
- posilniť spoluprácu s krajinami subsaharskej Afriky,
- zlepšiť koordináciu, zosúladenie a integráciu národných programov,
- rozšíriť medzinárodnú spoluprácu o ďalších verejných a súkromných investorov,
- zaistiť súlad s politikou EÚ v iných oblastiach.

Maximálny finančný príspevok Únie sa zvyšuje na 683 miliónov EUR (v rámci programu 
Horizont 2020), ku ktorému treba pripočítať príspevky zúčastnených štátov a verejných 
a súkromných inštitúcií.

Váš spravodajca víta skutočnosť, že program bude predĺžený, zvýšenie prídelu z rozpočtu EÚ 
a rozšírenie činností, ktoré sú financovateľné z EDCTP2. 

Spravodajca tiež s uspokojením konštatuje, že existuje vôľa posilniť súčinnosť medzi rôznymi 
opatreniami vykonávanými Európskou úniou, a najmä opatrení prijatých v rámci rozvojovej 
politiky. V tomto bode je však dôležité zmeniť návrh Komisie, aby sa pripomenulo, že súlad 
európskych politík s rozvojovými cieľmi je základnou zásadou Únie.  

Spravodajca by nakoniec rád zmenil návrh Komisie v záujme väčšej jasnosti, pokiaľ ide 
o finančný príspevok Únie i ciele programu EDCTP2. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah 
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; 

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): 

súčasný rozsah EDCTP1 sa musí zmeniť a 
rozšíriť; 

musí sa podporovať vzdelávanie a musia 
sa posilniť kapacity rozvojových krajín;

integrácia európskych národných 
programov by sa mala ďalej zlepšovať; 

integrácia európskych národných 
programov by sa mala ďalej zlepšovať; 

spolupráca s ďalšími významnými 
verejnými a súkromnými investormi, 
vrátane farmaceutického priemyslu, by sa 
mala posilniť a rozšíriť; 

spolupráca s ďalšími významnými 
verejnými a súkromnými partnermi, 
vrátane farmaceutického priemyslu, 
verejno-súkromných partnerstiev, akými 
sú partnerstvá v oblasti vývoja výrobkov 
(Product Development Partnerships), 
mimovládnych organizácií, ako i nadácií 
a občianskej spoločnosti, sa musí posilniť 
a rozšíriť a reagovať na jasné 
a transparentné pravidlá správy a 
riadenia; 
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mala by sa vyvinúť súčinnosť s 
európskymi opatreniami vonkajšej politiky, 
najmä pokiaľ ide o rozvojovú pomoc EÚ; 

musí sa vyvinúť súčinnosť s európskymi 
opatreniami vonkajšej politiky, a najmä 
pokiaľ ide o rozvojovú pomoc EÚ; 

pravidlá spolufinancovania by sa mali 
objasniť a zjednodušiť; 

pravidlá spolufinancovania by sa mali 
objasniť a zjednodušiť;  

nástroje monitorovania je potrebné 
posilniť.

nástroje monitorovania je potrebné 
posilniť.

__________________ ____________________
8Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

8Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Únia je významným poskytovateľom 
finančných prostriedkov na výskum 
chorôb súvisiacich s chudobou a 
zanedbávaných infekčných ochorení. 
Príspevok Komisie a členských štátov totiž 
predstavuje asi štvrtinu (22 %) vládnych 
investícií v tejto oblasti na celosvetovej 
úrovni. Únia je okrem toho významným 
aktérom v oblasti celosvetového zdravia. 
Komisia a členské štáty napríklad 
poskytujú približne polovicu príspevkov 
Globálneho fondu. 

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aj napriek významným výsledkom a 
úspechom EDCTP1 choroby súvisiace s 
chudobou stále predstavujú významnú 
prekážku pre trvalo udržateľný rozvoj 
rozvojových krajín, pre ich sociálnu a 
ekonomickú záťaž, a to najmä v 

(7) Aj napriek významným výsledkom a 
úspechom EDCTP1 choroby súvisiace s 
chudobou stále predstavujú významnú 
prekážku pre trvalo udržateľný rozvoj 
rozvojových krajín, pre ich sociálnu a 
ekonomickú záťaž, a to najmä v 
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subsaharskej Afrike. Účinné, bezpečné a 
cenovo dostupné liečebné postupy na 
väčšinu chorôb súvisiacich s chudobou ešte 
stále neexistujú a investície do klinického 
výskumu sú stále nedostatočné, pretože 
klinické skúšanie je nákladné a návratnosť 
investícií je obmedzená v dôsledku 
zlyhania trhu. Okrem toho sú európske 
výskumné činnosti a programy stále často 
roztrieštené, a preto buď nedostatočné 
svojím rozsahom, alebo navzájom sa 
prekrývajúce, pričom výskumné kapacity a 
investície v rozvojových krajinách sú 
neprimerané.

subsaharskej Afrike. Na väčšinu chorôb 
súvisiacich s chudobou ešte stále 
neexistujú účinné, bezpečné, vhodné a 
prístupné liečebné postupy prispôsobené 
špecifikám rozvojových krajín a investície 
do klinického výskumu sú stále 
nedostatočné, pretože klinické skúšanie je 
nákladné a návratnosť investícií je 
obmedzená v dôsledku zlyhania trhu. 
Treba zdôrazniť, že len 10 % svetových 
finančných prostriedkov venovaných na 
výskum sa poskytuje na choroby, ktoré 
zapríčiňujú 90 % patológií vo svete. 
Okrem toho sú európske výskumné 
činnosti a programy stále často 
roztrieštené, a preto buď nedostatočné 
svojím rozsahom, alebo navzájom sa 
prekrývajúce, pričom výskumné kapacity a 
investície v rozvojových krajinách sú 
neprimerané.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Komisia 31. marca 201010 predložila 
oznámenie o úlohe Únie vo svetovom 
zdravotníctve, v ktorej vyzvala na 
koordinovanejší prístup medzi členskými 
štátmi a medzi príslušnými politikami s 
cieľom identifikovať a spoločne riešiť 
spoločné globálne priority pre výskum v 
oblasti zdravotníctva.

(11) Komisia 31. marca 201010 predložila 
oznámenie o úlohe Únie vo svetovom 
zdravotníctve, v ktorej vyzvala na 
koordinovanejší prístup medzi členskými 
štátmi a medzi príslušnými politikami s 
cieľom identifikovať a spoločne riešiť 
spoločné globálne priority pre výskum v 
oblasti zdravotníctva. Komisia vo svojom 
oznámení tiež pripomína nutnosť 
podporovať vyvážené a všeobecné 
poistenie kvalitných zdravotných služieb, 
ako i účinné a spravodlivé financovanie 
výskumu, ktorý je prínosom pre zdravie 
všetkých ľudí.

____________ ________________
10 COM(2010) 128 final. 10 COM(2010) 128 final.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V roku 2010 Rada vo svojich 
„záveroch Rady o úlohe EÚ v oblasti 
globálneho zdravotníctva“ vyzvala EÚ na 
podporu účinného s spravodlivého 
financovania výskumu, ktorý je v 
prospech zdravia všetkých a zabezpečuje, 
aby inovácie a zásahy viedli k cenovo 
dostupným a prístupným riešeniam. Mali 
by sa preskúmať najmä modely, ktoré 
oddeľujú náklady na výskum a vývoj a 
ceny liekov, vrátane možností transferu 
technológií do rozvojových krajín.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vo svojom oznámení z 27. februára 
2013 s názvom Dôstojný život pre všetkých 
– ukončime chudobu a dajme svetu 
udržateľnú budúcnosť11a Komisia 
potvrdila, že je odhodlaná urobiť všetko 
pre splnenie MRC do roku 2015, a 
konštatovala, že výskum financovaný EÚ 
v rámci EDCTP1 prispel k dosiahnutiu 
MRC.
___________
11a (COM(2013)0092).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
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Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020 by každý členský 
štát a každá krajina zapojená do rámcového 
programu Horizont 2020 mala mať právo 
zúčastniť sa na programe EDCTP2.

(13) V súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020 by každý členský 
štát a každá krajina zapojená do rámcového 
programu Horizont 2020 mala mať právo 
zúčastniť sa na programe EDCTP2. Malo 
by sa zabezpečiť, aby projekty, na ktoré sa 
poskytujú finančné prostriedky 
prostredníctvom rámcového programu 
Horizont 2020, neboli v rozpore s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť limit pre účasť 
Únie na programe EDCTP2 za celé 
obdobie trvania rámcového programu 
Horizont 2020. V rámci tohto limitu by sa 
mal príspevok Únie rovnať počiatočným 
príspevkom, ku ktorým sa zaviazali 
účastnícke štáty, s cieľom dosiahnuť veľký 
pákový efekt a zabezpečiť pevnejšie 
prepojenie programov účastníckych štátov.
Tento limit by mal takisto umožniť 
vyrovnanie príspevkov od akéhokoľvek 
iného členského štátu alebo krajiny 
pridruženej k rámcovému programu 
Horizont 2020, ktorá sa zapojí do 
programu EDCTP2 počas trvania 
rámcového programu Horizont 2020.

(15) Je potrebné stanoviť limit pre účasť 
Únie na programe EDCTP2 za celé 
obdobie trvania rámcového programu 
Horizont 2020. Počas tohto obdobia a v 
rámci tohto limitu by sa mal príspevok 
Únie rovnať príspevkom štátov uvedených 
v článku 1 tohto rozhodnutia, s cieľom 
dosiahnuť veľký pákový efekt a zabezpečiť 
pevnejšie prepojenie programov týchto
štátov.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Je tiež dôležité, aby činnosti 
vykonávané v rámci programu EDCTP2 
plnili potreby rozvojových krajín a boli 
v súlade s globálnymi cieľmi Únie 
v oblasti zdravia a s činnosťami Únie 
v oblasti rozvojovej politiky v zmysle 
článku 208 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. 

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov v dôsledku nemožnosti 
dosiahnuť kritickú masu v oblasti ľudských 
zdrojov ani finančných prostriedkov a 
možno ich lepšie splniť na úrovni EÚ z 
dôvodu širokej škály opatrení, Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality, ako je stanovené 
v uvedenom článku, toto rozhodnutie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na tento 
účel,

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnych 
a ekonomických účinkov chorôb 
súvisiacich s chudobou a zanedbávaných 
chorôb, a to predovšetkým tých, ktoré 
majú najväčší negatívny sociálno-
ekonomický vplyv na najzraniteľnejšie 
skupiny obyvateľstva, v rozvojových 
krajinách, najmä v subsaharskej Afrike, 
urýchlením klinického vývoja účinných, 
bezpečných, vhodných, prístupných, 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
(diagnostika, lieky, liečba a očkovanie) 
prispôsobených špecifikám rozvojových 
krajín, nemožno uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni členských štátov v dôsledku 
nemožnosti dosiahnuť kritickú masu v 
oblasti ľudských zdrojov ani finančných 
prostriedkov a možno ich lepšie splniť na 
úrovni EÚ z dôvodu širokej škály opatrení, 
Únia môže prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity, ako sa stanovuje v 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality, ako je 
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stanovené v uvedenom článku, toto 
rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na tento účel,

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR, ktoré sa rozdelia takto:

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR a rovná sa príspevkom 
zúčastnených štátov uvedených v článku 
1.

a) 594 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
zúčastnených štátov uvedených v článku 
1.1;
b) 89 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
akéhokoľvek iného členského štátu, alebo 
akejkoľvek inej krajiny pridruženej k 
rámcovému programu Horizont 2020, 
ktorá sa zúčastňuje na programe 
EDCTP2 v súlade s článkom 1.2.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecný cieľ (1) Všeobecný cieľ
EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, v 
spolupráci so subsaharskou Afrikou.

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich 
s chudobou a zanedbávaných chorôb, a to 
predovšetkým tých, ktoré majú najväčší 
negatívny sociálno-ekonomický vplyv na 
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, 
najmä deti, v rozvojových krajinách, 
urýchlením klinického vývoja účinných, 
bezpečných, vhodných, prístupných, 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
(diagnostika, lieky, liečba a očkovanie)
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prispôsobených špecifikám rozvojových 
krajín, v spolupráci s týmito krajinami v 
subsaharskej Afrike.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a ďalším chorobám 
súvisiacim s chudobou a dosiahnuť, aby 
bol na konci programu zrealizovaný aspoň 
jeden nový lekársky zásah napríklad nový 
liek alebo nová vakcína proti TBC alebo 
akejkoľvek inej chorobe súvisiacej s 
chudobou, aby bolo vydaných aspoň 30 
usmernení k lepšiemu alebo rozšírenému 
využitiu existujúcich lekárskych zásahov a 
aby sa dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade aspoň 20 pripravovaných 
lekárskych zásahov;

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
dostupných a primeraných lekárskych 
zásahov proti chorobám súvisiacim 
s chudobou ako HIV/AIDS, tuberkulóze a
malárii, ako aj zanedbávaným ochoreniam, 
a dosiahnuť, aby bol na konci programu 
zrealizovaný aspoň jeden nový lekársky 
zásah; aby boli vydané usmernenia k 
lepšiemu alebo rozšírenému využitiu 
existujúcich lekárskych zásahov; a aby sa 
dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade pripravovaných lekárskych 
zásahov;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a súkromnými 
investormi;

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a súkromnými 
partnermi – vrátane MVO a nadácií – a s 
ostatnými iniciatívami zameranými na 
výskum chorôb súvisiacich s chudobou a 
zanedbávaných ochorení, a to napríklad 
aj s partnerstvami v oblasti vývoja 
výrobkov, so Svetovou zdravotníckou 
organizáciou a s jej Konzultačnou 
expertnou pracovnou skupinou (CEWG), 
ako aj s inými programami.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zvýšiť vplyv vďaka účinnej spolupráci s 
príslušnými iniciatívami Európskej únie 
vrátane rozvojovej pomoci EÚ.

e) zvýšiť vplyv vďaka účinnej spolupráci s 
príslušnými iniciatívami Európskej únie, 
predovšetkým s rozvojovou pomocou EÚ.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) zvýšiť viditeľnosť opatrení 
vykonávaných v rámci programu 
EDCTP2 na európskej a medzinárodnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Podporiť klinické skúšanie nových alebo 
vylepšených lekárskych zásahov v prípade 
chorôb súvisiacich s chudobou 
prostredníctvom partnerstiev medzi 
európskymi a rozvojovými krajinami, 
najmä krajinami subsaharskej Afriky:

a) Podporiť klinické skúšanie nových alebo 
vylepšených lekárskych zásahov v prípade 
chorôb súvisiacich s chudobou a 
zanedbávaných ochorení prostredníctvom 
partnerstiev medzi európskymi a 
rozvojovými krajinami, najmä krajinami 
subsaharskej Afriky:

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – písmeno a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť počet podporených klinických 
skúšok najmenej na 150 v porovnaní s 88 
v rámci EDCTP1.

Cieľ: zvýšiť počet podporených klinických 
skúšok v porovnaní s 88 v rámci EDCTP1
so zameraním na klinické skúšanie s 
cieľom vyvinúť nové lekárske nástroje.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – písmeno a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť počet partnersky 
preskúmaných publikovaných vedeckých 
článkov aspoň na 1 000.

Cieľ: zvýšiť počet partnersky 
preskúmaných publikovaných vedeckých 
článkov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – písmeno b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: udržať alebo zvýšiť počet krajín 
subsaharskej Afriky podporovaných 
programom EDCTP2 aspoň na 30.

Cieľ: udržať alebo zvýšiť počet krajín 
subsaharskej Afriky podporovaných 
programom EDCTP2.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – písmeno b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Cieľ: zvýšiť počet štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 
študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky aspoň na 
600 v porovnaní so 400 štipendiami v 

Cieľ: zvýšiť počet štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 
študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky zo 400 v 
rámci EDCTP1, pričom budú výrazne 
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rámci EDCTP1 tak, aby najmenej 90 % z 
nich pokračovalo vo svojej výskumnej 
kariére v subsaharskej Afrike najmenej 
jeden rok po ukončení štipendijného 
programu.

nabádaní na to a podporovaní v tom, aby 
pokračovali vo svojej výskumnej kariére v 
subsaharskej Afrike po ukončení 
štipendijného programu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – písmeno b – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Cieľ: zvýšiť počet činností budovania 
kapacít podporovaných s cieľom 
vykonávať klinické skúšky v subsaharskej 
Afrike najmenej na 150 v porovnaní s 74 
v rámci EDCTP1.

Cieľ: zvýšiť počet činností budovania 
kapacít podporovaných s cieľom 
vykonávať klinické skúšky v subsaharskej 
Afrike zo 74 v rámci EDCTP1.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s ďalšími verejnými a súkromnými 
investormi.

e) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s ďalšími partnermi z verejného 
a súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s iniciatívami Únie, ako aj s 
vnútroštátnymi a medzinárodnými 
iniciatívami v oblasti rozvojovej pomoci s 
cieľom zabezpečiť komplementárnosť a 
zvýšiť vplyv výsledkov činností 

(f) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s iniciatívami Únie, ako aj s 
vnútroštátnymi a medzinárodnými 
iniciatívami v oblasti rozvojovej pomoci s 
cieľom zabezpečiť komplementárnosť a 
zvýšiť vplyv výsledkov činností 
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financovaných EDCTP. financovaných EDCTP2.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) zvýšiť viditeľnosť opatrení 
vykonávaných v rámci programu 
EDCTP2 na európskej a svetovej úrovni, 
a najmä v rozvojových krajinách, a to 
využitím fór politického dialógu, akými sú 
Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT 
– EÚ alebo samity EÚ – Afrika. 

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa infekčných chorôb 
súvisiacich s chudobou, na vedeckej, 
riadiacej a finančnej úrovni;

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
otvorená spolupráca, spolupráca a 
integrácia národných výskumných 
programov a aktivít týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou a zanedbávaných
ochorení na vedeckej, riadiacej a finančnej 
úrovni;

Odôvodnenie

Obmedzenie rozsahu pôsobnosti na „infekčné“ choroby znamená, že z programu by nebolo 
možné financovať výskum iných chorôb súvisiacich s chudobou a zanedbávaných ochorení, 
ako aj situácií, ktoré nemusia byť označované ako „infekčné“, ale ktoré sú v rozvojových 
krajinách napriek tomu významné a v prípade ktorých takisto treba vykonať výskum a vývoj.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha II – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
infekčných ochorení;

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
infekčných ochorení, prioritou sú choroby, 
ktoré majú najväčší negatívny sociálno-
ekonomický vplyv na najzraniteľnejšie 
skupiny obyvateľstva;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha II – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v rozvojových krajinách podpora 
rozvoja kapacít klinického skúšania a 
súvisiaceho výskumu prostredníctvom 
grantov pre: profesijný rozvoj nižšie/vyššie 
postavených kolegov, podporu mobility, 
granty na výmenu pracovníkov, výskumné 
vzdelávacie siete, posilňovanie etiky a 
regulačných orgánov, vedenie a partnerstvo 
na individuálnej alebo inštitucionálnej 
úrovni;

(c) v rozvojových krajinách, najmä v 
subsaharskej Afrike, podpora rozvoja 
kapacít klinického skúšania a súvisiaceho 
výskumu prostredníctvom grantov pre: 
profesijný rozvoj nižšie/vyššie postavených 
kolegov, podporu mobility, granty na 
výmenu pracovníkov, výskumné 
vzdelávacie siete, posilňovanie etiky a 
regulačných orgánov, vedenie a partnerstvo 
na individuálnej alebo inštitucionálnej 
úrovni;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha II – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nadviazanie spolupráce a spustenie d) nadviazanie spolupráce a spustenie 
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spoločných akcií s ďalšími verejnými a 
súkromnými investormi;

spoločných akcií s ďalšími verejnými a 
súkromnými partnermi s cieľom posilniť 
národné systémy zdravotnej starostlivosti 
a uľahčiť transfer výsledkov dotknutému 
obyvateľstvu;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha II – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečenie informovanosti o 
programe EDCTP2 a o jeho činnostiach, 
ako aj ich schvaľovania a uznania 
prostredníctvom presadzovania a 
komunikácie.

e) zabezpečenie informovanosti o 
programe EDCTP2 a o jeho činnostiach, 
ako aj ich schvaľovania a uznania 
prostredníctvom presadzovania 
a komunikácie na úrovni Európskej únie, 
rozvojových krajín a najmä krajín 
subsaharskej Afriky, ako i na celosvetovej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu 
a jej stav.

EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu, jej 
stav a opatrenia prijaté na zabezpečenie 
prístupu k vznikajúcim produktom pre 
obyvateľstvo v rozvojových krajinách.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte 
predložených projektov a projektov 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach.

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte 
predložených projektov a projektov 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach, 
osvetových činnostiach a opatreniach 
prijatých na zabezpečenie prístupu k 
vznikajúcim produktom.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Príloha III – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2) Valné zhromaždenie vymenuje správnu 
radu, ktorá dohliada na sekretariát 
EDCTP2-IS (ďalej len „SEK“), zriadený 
valným zhromaždením ako výkonný orgán 
programu EDCTP2.

2) Valné zhromaždenie vymenuje správnu 
radu. VZ pritom riadne zohľadní 
príspevok zúčastnených štátov a zabezpečí 
tiež vyvážené geografické rozdelenie 
členov tejto rady. Zaistí sa účasť aspoň 
jedného zástupcu krajín subsaharskej 
Afriky.
Správna rada dohliada na sekretariát 
EDCTP2-IS (ďalej len „SEK“), zriadený 
valným zhromaždením ako výkonný orgán 
programu EDCTP2.
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