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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je leta 2003 kot odziv na svetovno zdravstveno krizo, ki so jo povzročile tri 
najpomembnejše bolezni, povezane z revščino – HIV/aids, malarija in tuberkuloza –, in 
zavezami, sprejetimi v okviru Združenih narodov v zvezi z razvojnimi cilji tisočletja, 
ustanovila Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja 
(EDCTP). 

V programu EDCTP, ki ga je sofinancirala Evropska komisija z 200 milijoni EUR, je 
vključenih 14 držav članic EU, Norveška in Švica ter 48 držav podsaharske Afrike. 

V obdobju 2003–2013 je bilo izboljšanih osem postopkov zdravljenja, delovati so začele štiri 
afriške regionalne mreže odličnosti na področju kliničnih raziskav in usposobljenih je bilo več 
kot 400 afriških raziskovalcev. 

Vseeno pa zaradi HIV/aidsa, malarije in tuberkuloze vsako leto še vedno umre več kot 
5 milijonov ljudi. Evropska komisija je na predlog o podaljšanju programa, ki ga je novembra 
2010 dalo belgijsko predsedstvo Svetu, julija 2013 predstavila program EDCTP2 za novo 
desetletno obdobje.

V njem so določeni novi ambiciozni cilji:
– zajeti več bolezni in povečati število zdravstvenih ukrepov,
– okrepiti sodelovanje z državami podsaharske Afrike,
– izboljšati usklajevanje, povezovanje in združevanje nacionalnih programov,
– razširiti mednarodno sodelovanje na druge javne in zasebne financerje,
– zagotoviti skladnost z drugimi politikami EU.

Največji finančni prispevek Unije je povečan na 683 milijonov EUR (v okviru programa 
Obzorje 2020), dodati pa mu je treba še prispevke sodelujočih držav ter javnih in zasebnih 
organov.

Pripravljavec mnenja pozdravlja podaljšanje programa in povečanje proračuna, ki ga je zanj 
namenila Evropska unija, ter razširitev možnih ukrepov, ki naj bi se financirali v okviru 
EDTCP2.

Poleg tega izraža zadovoljstvo zaradi odločenosti, da se okrepi sinergija med posameznimi 
ukrepi, ki jih izvaja Evropska unija, zlasti v okviru razvojne politike. Vseeno pa je treba v 
zvezi s tem spremeniti predlog Komisije in poudariti, da je skladnost evropske politike z 
razvojnimi cilji temeljno načelo Unije.  

Pripravljavec mnenja želi tudi, da bi se zaradi večje jasnosti spremenil predlog Komisije o 
finančnem prispevku Unije in ciljih programa EDCTP2. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Neodvisni strokovnjaki so leta 2009 
sprejeli poročilo o vmesni oceni programa 
EDCTP18. Skupina strokovnjakov je 
menila, da program EDCTP1 zagotavlja 
edinstveno platformo za pristen dialog z 
afriškimi znanstveniki, s krepitvijo 
raziskovalnih zmogljivosti ter 
zagotavljanjem priložnosti za učenje in 
delo mladim afriškim raziskovalcem pa je 
začel zmanjševati razliko med severom in 
jugom. Na podlagi tega poročila je treba 
pri drugem programu Partnerstvo 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnega preskušanja (v 
nadaljnjem besedilu: program EDCTP2) 
upoštevati nekatera temeljna vprašanja: 
sedanji obseg programa EDCTP1 je treba 
spremeniti in razširiti; 

(4) Neodvisni strokovnjaki so leta 2009 
sprejeli poročilo o vmesni oceni programa 
EDCTP18. Skupina strokovnjakov je 
menila, da program EDCTP1 zagotavlja 
edinstveno platformo za pristen dialog z 
afriškimi znanstveniki, s krepitvijo 
raziskovalnih zmogljivosti ter 
zagotavljanjem priložnosti za učenje in 
delo mladim afriškim raziskovalcem pa je 
začel zmanjševati razliko med severom in 
jugom. Na podlagi tega poročila je treba 
pri drugem programu Partnerstvo 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnega preskušanja (v 
nadaljnjem besedilu: program EDCTP2) 
upoštevati nekatera temeljna vprašanja: 

sedanji obseg programa EDCTP1 je treba 
spremeniti in razširiti; 

spodbujati je treba izobraževanje in 
okrepiti zmogljivosti držav v razvoju;

povezovanje evropskih nacionalnih 
programov bi bilo treba še izboljšati; 

povezovanje evropskih nacionalnih 
programov bi bilo treba še izboljšati; 

okrepiti in razširiti je treba sodelovanje z 
drugimi večjimi javnimi in zasebnimi 
financerji, vključno s farmacevtsko 
industrijo; 

okrepiti in razširiti je treba sodelovanje z 
drugimi večjimi javnimi in zasebnimi 
partnerji, vključno s farmacevtsko 
industrijo, javno-zasebnimi partnerstvi, na 
primer partnerstvi za razvoj proizvodov, 
nevladnimi organizacijami in fundacijami 
ter civilno družbo, obenem pa upoštevati 
jasna in pregledna pravila upravljanja; 

treba bi bilo razviti sinergije z evropskimi razviti bi bilo treba sinergije z evropskimi 
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ukrepi na področju zunanje politike, zlasti 
z razvojno pomočjo EU; 

ukrepi na področju zunanje politike, zlasti 
z razvojno pomočjo Unije; 

pravila o sofinanciranju bi bilo treba 
razjasniti in poenostaviti; 

pravila o sofinanciranju bi bilo treba 
razjasniti in poenostaviti;  

okrepiti je treba orodja za spremljanje. okrepiti je treba orodja za spremljanje.
__________________ ____________________
8 Van Velzen in drugi, Independent 
External Evaluation Report (Poročilo o 
neodvisnem zunanjem ocenjevanju), 
december 2009.

8 Van Velzen in drugi, Independent 
External Evaluation Report (Poročilo o 
neodvisnem zunanjem ocenjevanju), 
december 2009.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Unija je pomembna vlagateljica v 
raziskave na področju bolezni, povezanih 
z revščino, in zapostavljenih nalezljivih 
bolezni. Komisija in države članice za to 
področje prispevajo približno četrtino 
(22 %) državnih naložb na svetovni ravni. 
Poleg tega je Unija eden glavnih akterjev 
na področju zdravja v svetu. Komisija in 
države članice na primer zagotavljajo 
približno polovico sredstev Globalnega 
sklada za boj proti aidsu, tuberkulozi in 
malariji. 

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Kljub pomembnim rezultatom in 
dosežkom programa EDCTP1 pa bolezni, 
povezane z revščino, zaradi svojega 
socialnega in gospodarskega bremena še 
vedno precej ovirajo trajnostni razvoj držav 
v razvoju, zlasti v podsaharski Afriki. Za 

(7) Kljub pomembnim rezultatom in 
dosežkom programa EDCTP1 pa bolezni, 
povezane z revščino, zaradi svojega 
socialnega in gospodarskega bremena še 
vedno precej ovirajo trajnostni razvoj držav 
v razvoju, zlasti v podsaharski Afriki. Za 
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večino bolezni, povezanih z revščino, še 
vedno ni učinkovitih, varnih in cenovno 
dostopnih načinov zdravljenja, naložbe v 
klinične raziskave pa so še vedno 
nezadostne, saj je izvajanje kliničnih 
preskusov drago, donosnost naložb pa je 
zaradi tržnih nepopolnosti omejena. Poleg 
tega so evropske raziskovalne dejavnosti in 
programi še vedno pogosto razdrobljeni in 
tako bodisi ne dosegajo kritične mase 
bodisi se prekrivajo, raziskovalne 
zmogljivosti in naložbe v državah v 
razvoju pa niso zadostne.

večino bolezni, povezanih z revščino, še 
vedno ni učinkovitih, varnih, ustreznih, 
dostopnih in cenovno ugodnih načinov 
zdravljenja, prilagojenih posebnostim 
držav v razvoju, naložbe v klinične 
raziskave pa so še vedno nezadostne, saj je 
izvajanje kliničnih preskusov drago, 
donosnost naložb pa je zaradi tržnih 
nepopolnosti omejena. Poudariti bi bilo 
treba, da je samo 10 % svetovnih sredstev 
za raziskave namenjenih boleznim, ki 
povzročajo 90 % vseh bolezenskih stanj 
na svetu. Poleg tega so evropske 
raziskovalne dejavnosti in programi še 
vedno pogosto razdrobljeni in tako bodisi 
ne dosegajo kritične mase bodisi se 
prekrivajo, raziskovalne zmogljivosti in 
naložbe v državah v razvoju pa niso 
zadostne.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Komisija je 31. marca 2010 
predstavila sporočilo o vlogi Unije na 
področju zdravja v svetu10, v katerem 
poziva k bolj usklajenemu pristopu med 
državami članicami in v zadevnih 
politikah, da bi določili in skupaj 
obravnavali skupne prednostne naloge za 
zdravstvene raziskave.

(11) Komisija je 31. marca 2010 
predstavila sporočilo o vlogi Unije na 
področju zdravja v svetu10, v katerem 
poziva k bolj usklajenemu pristopu med 
državami članicami in v zadevnih 
politikah, da bi določili in skupaj 
obravnavali skupne prednostne naloge za 
zdravstvene raziskave. V njem poudarja 
tudi, da je treba spodbujati pravično 
porazdeljenost kakovostnih zdravstvenih 
storitev po vsem svetu ter učinkovito in 
pravično financiranje raziskav, ki bodo 
pripomogle k boljšemu zdravju vseh ljudi.

____________ ________________
10 COM(2010) 128 final. 10 COM(2010) 128 final.
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Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Leta 2010 je Svet v svojih sklepih o 
vlogi EU na področju svetovnega zdravja 
pozval EU, naj spodbuja učinkovito in 
pravično financiranje raziskav, ki bodo 
pripomogle k boljšemu zdravju vseh ljudi, 
in naj zagotovi, da bodo inovacije in 
ukrepi privedli do cenovno ugodnih in 
dostopnih rešitev. Raziskati bi bilo treba 
predvsem modele, kjer so stroški raziskav 
in razvoja ločeni od cene zdravil, pa tudi 
priložnosti za prenos tehnologije v države 
v razvoju.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Komisija je 27. februarja 2013 v 
sporočilu z naslovom Dostojno življenje za 
vse: izkoreninjenje revščine in 
zagotavljanje trajnostne prihodnosti 
sveta11a znova potrdila svojo odločenost, 
da si bo z vsemi močmi prizadevala za 
uresničitev razvojnih ciljev tisočletja do 
leta 2015, in je poudarila, da so raziskave, 
ki jih je financirala EU v okviru 
EDCTP1, prispevale k njihovemu 
uresničevanju.
___________
11a (COM(2013)0092). 

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
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Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s cilji okvirnega programa 
Obzorje 2020 bi morala imeti pravico do 
sodelovanja v programu EDCTP2 vsaka 
država članica in vsaka država, pridružena 
okvirnemu programu Obzorje 2020.

(13) V skladu s cilji okvirnega programa 
Obzorje 2020 bi morala imeti pravico do 
sodelovanja v programu EDCTP2 vsaka 
država članica in vsaka država, pridružena 
okvirnemu programu Obzorje 2020. 
Zagotoviti bi bilo treba, da pri projektih, 
ki dobivajo denar iz okvirnega programa 
Obzorje 2020, ne bo prihajalo do kršitev 
mednarodnega prava človekovih pravic.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Določiti bi bilo treba zgornjo mejo za 
sodelovanje Unije v programu EDCTP2 
med trajanjem okvirnega programa 
Obzorje 2020. V okviru te zgornje meje bi 
moral biti prispevek Unije enak prvotnim
prispevkom, h katerim so se zavezale 
sodelujoče države, da bi dosegli velik 
učinek vzvoda in zagotovili močnejše 
združevanje programov sodelujočih držav.
Navedena zgornja meja bi morala 
zagotavljati tudi ujemanje prispevkov 
drugih držav članic ali držav, pridruženih 
okvirnemu programu Obzorje 2020, ki se 
bodo v program EDCTP2 vključile med 
izvajanjem okvirnega programa 
Obzorje 2020.

(15) Določiti bi bilo treba zgornjo mejo za 
sodelovanje Unije v programu EDCTP2 
med trajanjem okvirnega programa 
Obzorje 2020. V tem obdobju in v okviru 
te zgornje meje bi moral biti prispevek 
Unije enak prispevkom držav iz člena 1 
tega sklepa, da bi dosegli velik učinek 
vzvoda in zagotovili močnejše združevanje 
programov teh držav.
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Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Pomembno je tudi, da dejavnosti v 
okviru programa EDCTP2 izpolnjujejo 
potrebe držav v razvoju ter so skladne z 
zavezami, ki jih je sprejela Unija glede 
svetovnega zdravja, in njenimi ukrepi v 
okviru razvojne politike, kot to določa 
člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ker države članice ciljev tega sklepa, 
to je prispevati k zmanjšanju socialnega in 
gospodarskega bremena bolezni, povezanih 
z revščino, v državah v razvoju, zlasti v 
podsaharski Afriki, s pospešitvijo 
kliničnega razvoja učinkovitih, varnih in 
cenovno dostopnih zdravstvenih ukrepov
proti boleznim, povezanim z revščino, ne 
morejo zadovoljivo doseči zaradi 
pomanjkanja potrebne kritične mase, ki jo 
je treba oblikovati, v človeškem in 
finančnem smislu, in ker je ta cilj zaradi 
obsega ukrepa lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je nujno za navedeni 
namen –

(28) Ker države članice ciljev tega sklepa, 
to je prispevati k zmanjšanju socialnega in 
gospodarskega bremena bolezni, povezanih 
z revščino, in zapostavljenih bolezni, pri 
čemer je treba dati prednost boleznim, ki 
imajo največji socialno-ekonomski vpliv 
na najranljivejše sloje prebivalstva, 
predvsem na otroke, v državah v razvoju, 
zlasti v podsaharski Afriki, s pospešitvijo 
kliničnega razvoja učinkovitih, varnih, 
ustreznih, dostopnih in cenovno ugodnih
zdravstvenih ukrepov (diagnostika,
zdravila, zdravljenje in cepiva), 
prilagojenih posebnim potrebam in 
razmeram držav v razvoju, ne morejo 
zadovoljivo doseči zaradi pomanjkanja 
potrebne kritične mase, ki jo je treba 
oblikovati, v človeškem in finančnem 
smislu, in ker je ta cilj zaradi obsega 
ukrepa lažje doseči na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
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ne presega tistega, kar je nujno za navedeni 
namen –

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Največji finančni prispevek Unije, 
vključno z odobritvami Efte, za program 
EDCTP2 je 683 milijonov EUR, in sicer:

1. Največji finančni prispevek Unije, 
vključno z odobritvami Efte, za program 
EDCTP2 je 683 milijonov EUR, kar 
ustreza prispevkom sodelujočih držav 
članic, naštetih v členu 1.

(a) 594 milijonov EUR, kar ustreza 
prispevkom sodelujočih držav iz 
člena 1(1), in
(b) 89 milijonov EUR, kar ustreza 
prispevkom vseh drugih držav članic ali 
drugih držav, pridruženih okvirnemu 
programu Obzorje 2020, ki sodelujejo v 
programu EDCTP2 v skladu s 
členom 1(2).

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Splošni cilj (1) Splošni cilj
EDCTP2 prispeva k zmanjšanju socialnega 
in gospodarskega bremena bolezni, 
povezanih z revščino, v državah v razvoju, 
zlasti v podsaharski Afriki, s pospešitvijo 
kliničnega razvoja učinkovitih, varnih in 
cenovno dostopnih zdravstvenih ukrepov
proti boleznim, povezanim z revščino, in 
sicer v partnerstvu s podsaharsko Afriko.

EDCTP2 prispeva k zmanjšanju socialnega 
in gospodarskega bremena bolezni, 
povezanih z revščino, in zapostavljenih 
bolezni, pri čemer daje prednost boleznim, 
ki imajo največji socialno-ekonomski 
vpliv na najranljivejše sloje prebivalstva, 
predvsem na otroke, v državah v razvoju s 
pospešitvijo kliničnega razvoja 
učinkovitih, varnih, ustreznih, dostopnih
in cenovno ugodnih zdravstvenih ukrepov
(diagnostika, zdravila, zdravljenje in
cepiva), prilagojenih posebnim potrebam 
in razmeram držav v razvoju, in sicer v 
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partnerstvu s temi državami v podsaharski 
Afriki.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) več novih ali izboljšanih zdravstvenih 
ukrepov proti HIV/aidsu, tuberkulozi, 
malariji in drugim boleznim, povezanim z 
revščino, in do konca programa vsaj en nov 
zdravstveni ukrep; objava vsaj 30 smernic 
za izboljšano ali razširjeno uporabo 
obstoječih zdravstvenih ukrepov ter 
napredek v kliničnem razvoju vsaj 20
potencialnih zdravstvenih ukrepov;

(a) več novih ali izboljšanih, dostopnih in 
ustreznih zdravstvenih ukrepov proti 
boleznim, povezanim z revščino, na 
primer HIV/aidsu, tuberkulozi in malariji, 
ter zapostavljenim boleznim in do konca 
programa vsaj en nov zdravstveni ukrep; 
objava smernic za izboljšano ali razširjeno 
uporabo obstoječih zdravstvenih ukrepov 
ter napredek v kliničnem razvoju 
potencialnih zdravstvenih ukrepov;

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razširjeno mednarodno sodelovanje z 
drugimi javnimi in zasebnimi financerji;

(d) razširjeno mednarodno sodelovanje z 
drugimi javnimi in zasebnimi partnerji, 
tudi z nevladnimi organizacijami in 
fundacijami, in z drugimi pobudami za 
izboljšanje raziskav o boleznih, povezanih 
z revščino, in zapostavljenih boleznih, na 
primer tudi s partnerstvi za razvoj 
proizvodov, Svetovno zdravstveno 
organizacijo in njeno posvetovalno 
strokovno delovno skupino ter drugimi 
programi;
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) večji učinek zaradi učinkovitega 
sodelovanja z zadevnimi pobudami 
Evropske unije, vključno z njeno razvojno 
pomočjo.

(e) večji učinek zaradi učinkovitega 
sodelovanja z zadevnimi pobudami 
Evropske unije, zlasti z njeno razvojno 
pomočjo.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) večja evropska in mednarodna 
prepoznavnost ukrepov, ki se izvajajo v 
okviru programa EDCTP2.

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirati klinično preskušanje v zvezi z 
novimi ali izboljšanimi zdravstvenimi 
ukrepi proti boleznim, povezanim z 
revščino, s partnerstvi med evropskimi 
državami in državami v razvoju, zlasti 
podsaharsko Afriko:

(a) podpirati klinično preskušanje v zvezi z 
novimi ali izboljšanimi zdravstvenimi 
ukrepi proti boleznim, povezanim z 
revščino, in zapostavljenim boleznim s 
partnerstvi med evropskimi državami in 
državami v razvoju, zlasti podsaharsko 
Afriko:

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cilj: povečati število podprtih kliničnih 
preskusov v primerjavi s programom
EDCTP1, in sicer iz 88 na vsaj 150.

cilj: povečati število podprtih kliničnih 
preskusov v primerjavi z 88 preskusi v 
okviru programa EDCTP1, in sicer 
predvsem za klinične preskuse za razvoj 
novih medicinskih sredstev.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cilj: povečati število strokovno pregledanih 
znanstvenih člankov na vsaj 1 000;

cilj: povečati število strokovno pregledanih 
znanstvenih člankov.

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cilj: ohraniti ali povečati število držav 
podsaharske Afrike, podprtih s programom 
EDCTP2, na vsaj 30.

cilj: ohraniti ali povečati število držav 
podsaharske Afrike, podprtih s programom 
EDCTP2.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cilj: povečati število štipendij za 
raziskovalce iz podsaharske Afrike in 
magistrske/doktorske študente v primerjavi 
s programom EDCTP1, in sicer iz 400 na 
vsaj 600, pri čemer jih vsaj 90 % nadaljuje

cilj: povečati število štipendij za 
raziskovalce iz podsaharske Afrike in 
magistrske/doktorske študente v primerjavi 
s programom EDCTP1, kjer jih je bilo 400, 
pri čemer bi jih močno spodbujali in 
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raziskovalno poklicno pot v podsaharski 
Afriki vsaj še eno leto po koncu 
štipendiranja.

podpirali, da bi po koncu štipendiranja 
nadaljevali svojo raziskovalno poklicno 
pot v podsaharski Afriki.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – točka b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cilj: povečati število dejavnosti za krepitev 
zmogljivosti, podprtih za izvajanje 
kliničnih preskusov v podsaharski Afriki, v 
primerjavi s programom EDCTP1, in sicer 
iz 74 na vsaj 150;

cilj: povečati število dejavnosti za krepitev 
zmogljivosti, podprtih za izvajanje 
kliničnih preskusov v podsaharski Afriki, v 
primerjavi s programom EDCTP1, kjer jih 
je bilo 74;

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 3 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vzpostaviti sodelovanje in uvesti 
skupne ukrepe z drugimi javnimi in 
zasebnimi financerji;

(e) vzpostaviti sodelovanje in uvesti 
skupne ukrepe z drugimi javnimi in 
zasebnimi partnerji;

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vzpostaviti sodelovanje in uvesti skupne 
ukrepe s pobudami Unije ter nacionalnimi 
in mednarodnimi pobudami za razvojno 
pomoč, da se zagotovi dopolnjevanje in 
poveča učinek rezultatov dejavnosti, 
financiranih v okviru programa EDCTP.

(f) vzpostaviti sodelovanje in uvesti skupne 
ukrepe s pobudami Unije ter nacionalnimi 
in mednarodnimi pobudami za razvojno 
pomoč, da se zagotovi dopolnjevanje in 
poveča učinek rezultatov dejavnosti, 
financiranih v okviru programa EDCTP2.
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Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Priloga I – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) povečati prepoznavnost ukrepov, ki se 
izvajajo v okviru programa EDCTP2, na 
evropski in svetovni ravni, zlasti v državah 
v razvoju, z uporabo forumov za vodenje 
političnega dialoga, kot so skupna 
parlamentarna skupščina AKP-EU ali 
vrhunska srečanja med EU in Afriko. 

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Priloga II – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje mrežnega povezovanja, 
usklajevanja, povezovanja, sodelovanja in 
združevanja nacionalnih raziskovalnih 
programov in dejavnosti na področju
nalezljivih bolezni, povezanih z revščino, 
na znanstveni, upravljavski in finančni 
ravni;

(a) spodbujanje mrežnega povezovanja, 
usklajevanja, povezovanja, odprtega
sodelovanja in združevanja nacionalnih 
raziskovalnih programov in dejavnosti na 
področju bolezni, povezanih z revščino, in 
zapostavljenih bolezni na znanstveni, 
upravljavski in finančni ravni;

Obrazložitev

Omejevanje področja uporabe zgolj na nalezljive bolezni pomeni, da program ne bi mogel 
financirati raziskav drugih z revščino povezanih in zapostavljenih bolezni ter bolezenskih 
stanj, ki ne veljajo za nalezljiva, imajo pa v državah v razvoju velik vpliv in so tudi na tem 
področju potrebne raziskave in razvoj.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga II – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpiranje raziskav kliničnih (b) podpiranje raziskav kliničnih 
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preskušanj in povezanih dejavnosti na 
področju bolezni, povezanih z revščino, 
zlasti HIV/aidsa, malarije, tuberkuloze in 
zapostavljenih nalezljivih bolezni;

preskušanj in povezanih dejavnosti na 
področju bolezni, povezanih z revščino, 
zlasti HIV/aidsa, malarije in tuberkuloze,
in zapostavljenih bolezni, pri čemer daje 
prednost boleznim, ki imajo največji 
socialno-ekonomski vpliv na 
najranljivejše sloje prebivalstva;

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Priloga II – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje razvoja zmogljivosti za 
klinične preskuse in povezanih raziskav v 
državah v razvoju z dodeljevanjem 
nepovratnih sredstev za: poklicni razvoj 
mladih/višjih raziskovalcev, spodbujanje 
mobilnosti, nepovratna sredstva za 
izmenjave osebja, mreže za raziskovalno 
usposabljanje, krepitev etičnih in 
regulativnih teles ter mentorstvo in 
partnerstva na posamezni ali institucionalni 
ravni;

(c) spodbujanje razvoja zmogljivosti za 
klinične preskuse in povezanih raziskav v 
državah v razvoju, zlasti v podsaharski 
Afriki, z dodeljevanjem nepovratnih 
sredstev za: poklicni razvoj mladih/višjih 
raziskovalcev, spodbujanje mobilnosti, 
nepovratna sredstva za izmenjave osebja, 
mreže za raziskovalno usposabljanje, 
krepitev etičnih in regulativnih teles ter 
mentorstvo in partnerstva na posamezni ali 
institucionalni ravni;

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Priloga II – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitev sodelovanja in uvedbo 
skupnih ukrepov z drugimi javnimi in 
zasebnimi financerji;

(d) vzpostavitev sodelovanja in uvedbo 
skupnih ukrepov z drugimi javnimi in 
zasebnimi partnerji, zato da bi okrepili 
nacionalne zdravstvene sisteme in 
omogočili prenos rezultatov do ljudi, ki jih 
to zadeva;
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Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Priloga II – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ozaveščanje, podporo in priznavanje 
programa EDCTP2 in njegovih dejavnosti 
z zavzemanjem zanj in obveščanjem.

(e) ozaveščanje, podporo in priznavanje 
programa EDCTP2 in njegovih dejavnosti 
z zavzemanjem zanj in obveščanjem tako 
na ravni Evropske unije in držav v 
razvoju, zlasti v podsaharski Afriki, kot na 
svetovni ravni.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Priloga II – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 EDCTP2-IS pripravi letno poročilo, ki 
vsebuje podroben pregled izvajanja 
programa EDCTP2. V navedenem 
pregledu se navedejo informacije o vsaki 
dejavnosti, izbrani v skladu z delovnim 
načrtom, vključno s posrednimi ukrepi, 
izbranimi na podlagi razpisov za zbiranje 
ponudb, ki jih upravlja EDCTP-IS. Take 
informacije vključujejo opis posamezne 
dejavnosti, vključno s posrednim ukrepom, 
njenega proračuna, vrednosti morebitnih 
dodeljenih finančnih sredstev in njenega 
stanja.

EDCTP2-IS pripravi letno poročilo, ki 
vsebuje podroben pregled izvajanja 
programa EDCTP2. V navedenem 
pregledu se navedejo informacije o vsaki 
dejavnosti, izbrani v skladu z delovnim 
načrtom, vključno s posrednimi ukrepi, 
izbranimi na podlagi razpisov za zbiranje 
ponudb, ki jih upravlja EDCTP-IS. Take 
informacije vključujejo opis posamezne 
dejavnosti, vključno s posrednim ukrepom, 
njenega proračuna, vrednosti morebitnih 
dodeljenih finančnih sredstev, njenega 
stanja in ukrepov za zagotovitev dostopa 
prebivalstva držav v razvoju do 
nastajajočega izdelka.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Priloga II – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z razpisi, ki jih upravlja EDCTP- V zvezi z razpisi, ki jih upravlja EDCTP-
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IS, letno poročilo vsebuje tudi informacije 
o številu projektov, ki so bili predloženi in 
izbrani za financiranje, podrobni uporabi 
finančnega prispevka Unije, razdelitvi 
nacionalnih in drugih prispevkov, vrstah 
sodelujočih, statističnih podatkih o 
državah, dogodkih borznega posredništva
in dejavnostih razširjanja.

IS, letno poročilo vsebuje tudi informacije 
o številu projektov, ki so bili predloženi in 
izbrani za financiranje, podrobni uporabi 
finančnega prispevka Unije, razdelitvi 
nacionalnih in drugih prispevkov, vrstah 
sodelujočih, statističnih podatkih o 
državah, dogodkih borznega posredništva,
dejavnostih razširjanja in ukrepih za 
zagotovitev dostopa do nastajajočih 
izdelkov.

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Priloga III – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2) Generalna skupščina imenuje upravni 
odbor, ki nadzoruje sekretariat strukture 
EDCTP2-IS (v nadaljnjem besedilu: 
sekretariat), ki ga generalna skupščina 
ustanovi kot izvršilni organ programa 
EDCTP2.

2) Generalna skupščina imenuje upravni 
odbor. Pri tem ustrezno upošteva 
prispevek sodelujočih držav in poskrbi, da 
je članstvo odbora geografsko 
uravnoteženo. Zagotovi se udeležba vsaj 
enega predstavnika držav podsaharske 
Afrike.
Upravni odbor nadzoruje sekretariat 
strukture EDCTP2-IS (v nadaljnjem 
besedilu: sekretariat), ki ga generalna 
skupščina ustanovi kot izvršilni organ 
programa EDCTP2.
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