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SHORT JUSTIFICATION

EU inrättade år 2003 ett partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området 
klinisk prövning (EDCTP) för att hantera den globala hälsokris som orsakas av de tre största 
fattigdomsrelaterade sjukdomarna – hiv/aids, malaria och tuberkulos – och för att fullgöra 
EU:s åtaganden avseende FN:s millennieutvecklingsmål. 

Kommissionen bidrar med 200 miljoner euro till finansieringen av EDCTP-programmet, 
vilket inbegriper 14 EU-medlemsstater, Norge, Schweiz och 48 länder i Afrika söder om 
Sahara. 

Under perioden 2003–2013 har åtta medicinska behandlingar förbättras, fyra afrikanska 
regionala expertnätverk för klinisk forskning inrättats och fler än 400 afrikanska forskare 
utbildats. 

Trots detta skördar hiv/aids, malaria och tuberkulos fortfarande fler än 5 miljoner människoliv 
varje år. Rådets belgiska ordförandeskap lade i november 2010 fram ett förslag om att 
förlänga programmet, varpå kommissionen i juli 2013 lade fram ett förslag om ett program, 
EDCTP2, som är tänkt att löpa i en ytterligare tioårsperiod.

Det har fastställts nya ambitiösa mål för EDCPT2-programmet, såsom
- inbegripande av fler sjukdomar och ökat antal medicinska interventioner,
- förstärkt samarbete med länderna i Afrika söder om Sahara,
- förbättrad samordning, inriktning och integration av nationella program,
- utökat internationellt samarbete med andra offentliga och privata finansiärer,
- samordning med EU:s politik på andra områden.

Det högsta unionsbidraget ökar till 683 miljoner euro (inom ramen för programmet 
Horisont 2020), och till det kommer bidragen från de deltagande staterna och offentliga eller 
privata organ.

Föredraganden ser positivt på att detta program förlängs och att EU:s ekonomiska bidrag ökar 
samt att fler verksamheter kan finansieras via EDTCP2.

Dessutom välkomnar föredraganden viljan att stärka synergieffekterna mellan de olika 
verksamheter som EU bedriver, särskilt verksamheterna inom ramen för utvecklingspolitiken. 
I detta hänseende är det dock viktigt att ändra kommissionens förslag för att påminna om att 
EU-politikens överensstämmelse med utvecklingsmålen är en grundläggande princip för EU.  

Slutligen vill föredraganden ändra kommissionens förslag för att förtydliga texten om 
unionens ekonomiska bidrag och EDCTP2-programmets mål. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första EDCTP-
programmet8. Expertpanelen ansåg att det 
första EDCTP-programmet utgjorde en 
unik plattform för en verklig dialog med 
afrikanska forskare och att programmet 
hade lett till att klyftan mellan nord och 
syd hade börjat minska när det gällde 
uppbyggnad av forskningskapacitet och att 
ge unga afrikanska forskare lärande- och 
arbetstillfällen. Rapporten ger upphov till 
ett antal grundläggande frågor som bör 
beaktas för ett andra partnerskap mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning (nedan kallat 
EDCTP2-programmet): Det nuvarande 
tillämpningsområdet behöver ändras och 
utökas, 

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första EDCTP-
programmet8. Expertpanelen ansåg att det 
första EDCTP-programmet utgjorde en 
unik plattform för en verklig dialog med 
afrikanska forskare och att programmet
hade lett till att klyftan mellan nord och 
syd hade börjat minska när det gällde 
uppbyggnad av forskningskapacitet och att 
ge unga afrikanska forskare lärande- och 
arbetstillfällen. Rapporten ger upphov till 
ett antal grundläggande frågor som bör 
beaktas för ett andra partnerskap mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning (nedan kallat 
EDCTP2-programmet): 

Det nuvarande tillämpningsområdet 
behöver ändras och utökas, 

Utbildningen bör främjas och 
utvecklingsländernas kapacitet stärkas.

Integrationen av europeiska nationella 
program bör förbättras ytterligare. 

Integrationen av europeiska nationella 
program bör förbättras ytterligare. 

Samarbetet med andra viktiga offentliga 
och privata finansiärer, även 
läkemedelsindustrin, behöver stärkas och 
utökas.

Samarbetet med andra viktiga offentliga 
och privata parter, även 
läkemedelsindustrin, offentlig-privata 
partnerskap, såsom 
produktutvecklingspartnerskap, icke-
statliga organisationer och stiftelser, och 
det civila samhället behöver stärkas och 
utökas samt följa tydliga och 
insynsvänliga bestämmelser om styrning.

Synergier med EU:s utrikespolitiska 
åtgärder bör utvecklas, särskilt med 
EU:s utvecklingsstöd. 

Synergier med EU:s utrikespolitiska 
åtgärder bör utvecklas, i synnerhet med 
EU:s utvecklingsstöd. 

Medfinansieringsreglerna bör klargöras Medfinansieringsreglerna bör klargöras 
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och förenklas. och förenklas.  
Övervakningsverktygen behöver stärkas. Övervakningsverktygen behöver stärkas.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) EU är en viktig finansiär av 
forskning om fattigdomsrelaterade 
sjukdomar och försummade 
infektionssjukdomar. Kommissionen och 
medlemsstaterna bidrar de facto med 
nästan en fjärdedel (22 procent) av de 
investeringar som världens stater gör på 
detta område. Dessutom är EU en viktig 
världshälsoaktör. Exempelvis bidrar 
kommissionen och medlemsstaterna med 
ungefär hälften av medlen i den globala 
fonden för bekämpning av hiv/aids, 
tuberkulos och malaria. 

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Trots de viktiga resultat och 
prestationer som åstadkommits med det 
första EDCTP-programmet utgör 
fattigdomsrelaterade sjukdomar fortfarande 
ett stort hinder för hållbar utveckling i 
utvecklingsländer till följd av deras sociala 
och ekonomiska börda, särskilt i Afrika 
söder om Sahara. Det saknas fortfarande 
effektiva och säkra medicinska 
behandlingar till överkomliga priser för de 

(7) Trots de viktiga resultat och 
prestationer som åstadkommits med det 
första EDCTP-programmet utgör 
fattigdomsrelaterade sjukdomar fortfarande 
ett stort hinder för hållbar utveckling i 
utvecklingsländer till följd av deras sociala 
och ekonomiska börda, särskilt i Afrika 
söder om Sahara. Det saknas fortfarande 
effektiva, säkra, lämpliga, lättillgängliga 
och överkomliga medicinska behandlingar, 
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flesta fattigdomsrelaterade sjukdomarna, 
och investeringarna i klinisk forskning 
förblir otillräckliga eftersom kliniska 
prövningar är dyra och avkastningen på 
investeringarna är begränsad på grund av 
marknadsmisslyckanden. De europeiska 
forskningsverksamheterna och 
forskningsprogrammen är fortfarande ofta 
fragmenterade och är därför varken 
subkritiska eller överlappande, och 
dessutom är forskningskapaciteten och 
investeringarna i utvecklingsländerna 
otillräckliga.

skräddarsydda för utvecklingsländernas 
specifika omständigheter, för de flesta 
fattigdomsrelaterade sjukdomarna, och 
investeringarna i klinisk forskning förblir 
otillräckliga eftersom kliniska prövningar 
är dyra och avkastningen på 
investeringarna är begränsad på grund av 
marknadsmisslyckanden. Det bör 
understrykas att endast 10 procent av de
globala forskningsmedlen går till 
forskning om de sjukdomar som orsakar 
90 procent av sjukdomstillstånden i 
världen. De europeiska 
forskningsverksamheterna och 
forskningsprogrammen är fortfarande ofta 
fragmenterade och är därför varken 
subkritiska eller överlappande, och 
dessutom är forskningskapaciteten och 
investeringarna i utvecklingsländerna 
otillräckliga.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den 31 mars 2010 lade kommissionen 
fram meddelandet EU:s roll i det globala 
hälsoarbetet10 där kommissionen efterlyser 
en mer samordnad strategi bland 
medlemsstaterna och mellan olika 
politikområden för att kartlägga och 
gemensamt hantera globala prioriteringar 
för hälsoforskningen.

(11) Den 31 mars 2010 lade kommissionen 
fram meddelandet EU:s roll i det globala 
hälsoarbetet10 där kommissionen efterlyser 
en mer samordnad strategi bland 
medlemsstaterna och mellan olika 
politikområden för att kartlägga och 
gemensamt hantera globala prioriteringar 
för hälsoforskningen. Kommissionen 
påminner även om vikten av att främja en 
rättvis och allmängiltig tillgång till vård 
av god kvalitet och av att främja en 
effektiv och rättvis finansiering av 
forskning som gynnar en bättre hälsa för 
alla.

____________ ________________
10 COM(2010)0128. 10 COM(2010)0128.
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I sina slutsatser om EU:s roll i det 
globala hälsoarbetet från 2010 
uppmanade rådet EU att främja effektiv 
och rättvis finansiering av forskning som 
gynnar alla människors hälsa och som 
säkerställer att innovationer och 
interventioner leder till lättillgängliga 
lösningar till överkomlig kostnad. I 
synnerhet modeller där kostnaderna för 
forskning och utveckling frikopplas från 
läkemedelspriserna bör undersökas, 
inklusive möjligheter till tekniköverföring 
till utvecklingsländer.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I sitt meddelande ”Ett anständigt liv 
för alla – Att avskaffa fattigdom och ge 
världen en hållbar framtid”11a av den 
27 februari 2013 upprepade 
kommissionen sitt åtagande att göra sitt 
yttersta för att bidra till att uppnå 
millennieutvecklingsmålen till 2015, och 
underströk att forskning som finansierats 
genom EU via partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning också hade 
bidragit till att uppnå 
millennieutvecklingsmålen.
___________
11a (COM(2013)0092). 
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I linje med målen för ramprogrammet 
Horisont 2020 bör alla medlemsstater och 
länder som är associerade till 
ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att 
delta i EDCTP2-programmet.

(13) I linje med målen för ramprogrammet
Horisont 2020 bör alla medlemsstater och 
länder som är associerade till 
ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att 
delta i EDCTP2-programmet. Det bör 
säkerställas att projekt som finansieras 
via ramprogrammet Horisont 2020 inte 
bryter mot internationell 
människorättslagstiftning.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör fastställas ett tak för unionens 
deltagande i EDCTP2-programmet. Inom 
detta tak bör unionens bidrag motsvara de 
deltagande staternas ursprungliga bidrag 
så som de avsatt dem, i syfte att uppnå en 
maximal hävstångseffekt och garantera 
bättre samordning av de deltagande 
staternas program. Taket bör också 
åstadkomma en matchning av bidrag från 
andra medlemsstater eller länder som är 
associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020 som ansluter sig till 
EDCTP2-programmet som en deltagande 
stat under loppet av ramprogrammet 
Horisont 2020.

(15) Det bör fastställas ett tak för unionens 
deltagande i EDCTP2-programmet under 
Horisont 2020-ramprogrammets 
varaktighet. Under denna period och
inom detta tak bör unionens bidrag 
motsvara bidragen från de stater som 
avses i artikel 1 i detta beslut, i syfte att 
uppnå en maximal hävstångseffekt och 
garantera bättre samordning av dessa 
staters program.
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Det är även viktigt att de 
verksamheter som bedrivs inom ramen för 
EDCTP2-programmet är anpassade till 
utvecklingsländernas behov och till 
EU:s åtaganden på världshälsoområdet 
samt att de är samordnade med de 
verksamheter som EU bedriver inom 
ramen för sin utvecklingspolitik, i 
enlighet med artikel 208 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom at skynda 
på den kliniska utvecklingen av effektiva, 
säkra och överkomliga läkemedel för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna på grund av otillräcklig 
kritisk massa, både i fråga om personal och 
medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar och 
försummade sjukdomar, med prioritet för 
dem med störst socioekonomiska 
konsekvenser för de mest utsatta 
befolkningsgrupperna, framför allt barn, i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom att
skynda på den kliniska utvecklingen av 
effektiva, säkra, lämpliga, lättillgängliga 
och överkomliga medicinska 
interventioner (diagnoser, läkemedel, 
behandlingar och vaccin), skräddarsydda 
för utvecklingsländernas specifika behov 
och omständigheter, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på grund av otillräcklig 
kritisk massa, både i fråga om personal och 
medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
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unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara 683 miljoner EUR, enligt följande:

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara 683 miljoner EUR, för att motsvara 
bidragen från de deltagande stater som 
anges i artikel 1.

(a) 594 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget från de deltagande stater som 
förtecknas i artikel 1.1.
(b) 89 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag från varje annan medlemsstat och 
annat land som är associerat till 
ramprogrammet Horisont 2020 som deltar 
i EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga I – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Allmänt mål (1) Allmänt mål
EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna 
söder om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva och
säkra medicinska interventioner till 

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar och 
försummade sjukdomar, med prioritet för 
dem med störst socioekonomiska 
konsekvenser för de mest utsatta 
befolkningsgrupperna, framför allt barn, i 
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överkomliga priser för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, i 
partnerskap med Afrika söder om Sahara.

utvecklingsländer genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva, säkra, 
lämpliga och överkomliga medicinska 
interventioner (diagnoser, läkemedel, 
behandlingar och vaccin), skräddarsydda 
för utvecklingsländernas specifika behov 
och omständigheter, i partnerskap med
dessa länder i Afrika söder om Sahara.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga I – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och andra 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid 
programmets slut ha genomfört minst en 
ny medicinsk intervention, ha utfärdat
minst 30 riktlinjer för förbättrad eller 
utökad användning av befintliga 
medicinska interventioner och att ha gjort 
framsteg i den kliniska utvecklingen av
minst 20 föreslagna medicinska 
interventioner.

(a) Öka antalet nya eller förbättrade, 
lättillgängliga och lämpliga medicinska 
interventioner för fattigdomsrelaterade 
sjukdomar, såsom hiv/aids, tuberkulos och
malaria, och försummade sjukdomar, och 
vid programmets slut ha genomfört minst 
en ny medicinsk intervention, ha utfärdat 
riktlinjer för förbättrad eller utökad 
användning av befintliga medicinska 
interventioner och att ha gjort framsteg i 
den kliniska utvecklingen av föreslagna 
medicinska interventioner.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga I – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utökat internationellt samarbete med 
andra offentliga och privata finansiärer.

(d) Utökat internationellt samarbete med 
andra offentliga och privata partner, 
inklusive icke-statliga organisationer och 
stiftelser, och med andra initiativ för att 
förbättra forskningen om 
fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar, inbegripet exempelvis 
produktutvecklingspartnerskap, 
Världshälsoorganisationen och dess 
rådgivande expertgrupp för forskning och 
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utveckling samt andra program.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga I – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ökad verkningsgrad med hjälp av 
effektivt samarbete med relevanta 
EU-initiativ, inklusive
EU:s utvecklingsstöd.

(e) Ökad verkningsgrad med hjälp av 
effektivt samarbete med relevanta 
EU-initiativ, i synnerhet
EU:s utvecklingsstöd.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga I – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Ökad synlighet för de verksamheter 
som bedrivs inom EDCTP2-programmet 
på europeisk och internationell nivå.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödja kliniska prövningar av nya eller 
förbättrade medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar genom 
partnerskap mellan europeiska länder och 
utvecklingsländer, särskilt länder i Afrika 
söder om Sahara.

(a) Stödja kliniska prövningar av nya eller 
förbättrade medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade och försummade
sjukdomar genom partnerskap mellan 
europeiska länder och utvecklingsländer, 
särskilt länder i Afrika söder om Sahara.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
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Bilaga I – led 3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet kliniska prövningar som 
stöds till minst 150 jämfört med 88 i 
EDCTP1.

Mål: Öka antalet kliniska prövningar som 
stöds, jämfört med 88 i EDCTP1, med 
inriktning på kliniska prövningar för att 
ta fram nya medicinska verktyg.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led a – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet sakkunnighetsbedömda 
publicerade vetenskapliga artiklar till minst 
1 000.

Mål: Öka antalet sakkunnighetsbedömda 
publicerade vetenskapliga artiklar.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Upprätthålla eller öka antalet länder i 
Afrika söder om Sahara som stöds av
EDCTP-programmet till minst 30.

Mål: Upprätthålla eller öka antalet länder i 
Afrika söder om Sahara som stöds av
EDCTP2-programmet.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led b – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet stipendier till forskare 
från länder i Afrika söder om Sahara och 
civilingenjörs- och fil. dr-studenter till 
minst 600 jämfört med 400 i 

Mål: Öka antalet stipendier till forskare 
från länder i Afrika söder om Sahara och 
civilingenjörs- och fil. dr-studenter från
400 i EDCTP1-programmet, och starkt 
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EDCTP1-programmet. Minst 90 % av 
studenterna ska fortsätta sin 
forskningskarriär i Afrika söder om Sahara
i minst år efter stipendiet.

uppmuntra och stötta dem att fortsätta sin 
forskningskarriär i Afrika söder om Sahara 
efter stipendiet.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led b – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet kapacitetsuppbyggande 
verksamheter som får stöd för utförandet 
av kliniska prövningar i Afrika söder om 
Sahara till minst 150 jämfört med 74 i det 
första EDCTP-programmet.

Mål: Öka antalet kapacitetsuppbyggande 
verksamheter som får stöd för utförandet 
av kliniska prövningar i Afrika söder om 
Sahara från 74 i det första 
EDCTP-programmet.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata finansiärer.

(e) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata parter.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser tillsammans med 
utvecklingsstödsinitiativ på unionsnivå, 
nationell nivå och nationell nivå för att 
säkerställa komplementaritet och öka 
effekterna av resultaten av verksamheter 
som finansieras av EDTCP-programmet.

(f) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser tillsammans med 
utvecklingsstödsinitiativ på unionsnivå, 
nationell nivå och internationell nivå för 
att säkerställa komplementaritet och öka 
effekterna av resultaten av verksamheter 
som finansieras av EDTCP2-programmet.
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Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Öka synligheten för de verksamheter 
som bedrivs inom EDCTP2-programmet 
på europeisk och internationell nivå, 
särskilt verksamheter som bedrivs i 
utvecklingsländer inom ramen för 
forumen för politisk dialog, till exempel 
den gemensamma parlamentariska 
AVS-EU-församlingen eller toppmötena 
mellan EU och Afrika. 

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade
infektionssjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, öppen samverkan, samarbete 
och integration av nationella 
forskningsprogram och verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade och 
försummade sjukdomar på vetenskaplig 
nivå, förvaltningsnivå och finansiell nivå.

Motivering

Om räckvidden begränsades till infektionssjukdomar skulle programmet inte kunna finansiera 
forskning om andra fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar eller tillstånd som 
visserligen inte kan klassas som infektionssjukdomar men som trots detta är angelägna i 
utvecklingsländerna, och som också är i behov av forskning och utveckling.
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Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade infektionssjukdomar.

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria och tuberkulos 
och försummade sjukdomar, med prioritet 
för dem med störst socioekonomiska 
konsekvenser för de mest utsatta 
befolkningsgrupperna.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja kapacitetsutveckling för 
kliniska prövningar och relaterad färsking i 
utvecklingsländer genom bidrag till
karriärutveckling för junior-
/seniorstipendiater, rörlighetsfrämjande, 
bidrag för personalutbyten, 
forskningsutbildningsnätverk, stärkande av 
etik- och tillsynsmyndigheter, mentorskap 
och partnerskap på individuell eller 
institutionell nivå.

(c) Främja kapacitetsutveckling för 
kliniska prövningar och relaterad
forskning i utvecklingsländer, särskilt i 
Afrika söder om Sahara, genom bidrag till
karriärutveckling för junior-
/seniorstipendiater, rörlighetsfrämjande, 
bidrag för personalutbyten, 
forskningsutbildningsnätverk, stärkande av 
etik- och tillsynsmyndigheter, mentorskap 
och partnerskap på individuell eller 
institutionell nivå.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata finansiärer,

(d) inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata partner i syfte att stärka de 
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nationella hälso- och sjukvårdssystemen 
och underlätta överföringar av resultaten 
till den berörda befolkningen,

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkra medvetenhet om, stöd för och 
godkännande av EDCTP2-programmet och 
dess verksamheter genom befrämjande 
insatser och informationskampanjer.

(e) Säkra medvetenhet om, stöd för och 
godkännande av EDCTP2-programmet och 
dess verksamheter genom befrämjande 
insatser och informationskampanjer på 
såväl EU-nivå som i utvecklingsländerna 
– särskilt i Afrika söder om Sahara – och 
internationellt.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Bilaga II – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den och dess status.

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den, dess status och åtgärder 
som vidtagits för att säkerställa tillgång 
till nya produkter för 
utvecklingsländernas befolkningar.
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Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Bilaga II – led 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet 
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter.

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet 
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter samt åtgärder som 
vidtagits för att säkerställa tillgång till nya 
produkter.

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Bilaga III – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Generalförsamlingen ska utse en styrelse
som ska övervaka EDCTP2-IS sekretariat 
som inrättats av generalförsamlingen som 
EDCTP2-programmets verkställande 
organ.

2) Generalförsamlingen ska utse en 
styrelse. I samband med detta ska
generalförsamlingen vederbörligen 
beakta bidraget från de deltagande 
staterna samt säkerställa en jämn 
geografisk spridning bland styrelsens 
ledamöter. Minst en företrädare för 
länderna i Afrika söder om Sahara ska 
delta.
Styrelsen ska övervaka EDCTP2-IS 
sekretariat som inrättats av
generalförsamlingen som 
EDCTP2-programmets verkställande 
organ.
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