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Изменение 32
Кристиян Елер, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.), 
създадена с Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... 2013 г.4 (наричана по-долу „рамковата 
програма „Хоризонт 2020“), има за цел 
да постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите, като допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, 
включително чрез участие на Съюза в 
програми, осъществявани от няколко 
държави членки в съответствие с 
член 185 от Договора.

(2) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.), 
създадена с Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... 2013 г.4 (наричана по-долу „рамковата 
програма „Хоризонт 2020“), има за цел 
да постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите, като развива по-тесни 
взаимодействия, засилва 
координацията и избягва ненужно 
дублиране с международни, 
национални и регионални 
научноизследователски програми.
Партньорствата в рамките на публичния 
сектор, включително участието на 
Съюза в програми, осъществявани от 
няколко държави членки в съответствие 
с член 185 от Договора, следва да 
постигат тези цели, да отговарят на 
условията, определени в настоящия 
регламент, по-специално в член 20, и 
да съответстват напълно на 
основните принципи, приложими за 
„Хоризонт 2020“.

__________________ __________________
4 ОВ […], […] г. [Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“]

4 ОВ […], […] г. [Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
време на преговорите за „Хоризонт 2020“ по отношение на партньорствата в 
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рамките на публичния сектор, и очакваните резултати.

Изменение 33
Вики Форд, Фиона Хол, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 
предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“ 
(наричана по-долу „EDCTP2“): 
настоящият обхват на EDCTP1 следва 
да се измени и разшири; интеграцията 
на европейските национални програми 
следва да продължи да се подобрява; 
сътрудничеството с други големи 
публични и частни финансиращи 
организации, включително 
фармацевтичната промишленост, следва 
да се засили и разшири; следва да се 
създаде взаимодействие с действията на 
европейската външна политика, по-
специално с помощта на ЕС за развитие; 
правилата за съфинансиране следва да 
се пояснят и опростят и да се укрепят 
инструментите за наблюдение.

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 
предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“ 
(наричана по-долу „EDCTP2“): 
настоящият обхват на EDCTP1 следва 
да се измени и разшири; 
възможностите за правилно 
провеждане и управление на клинични 
изпитвания в развиващите се страни 
следва, когато е необходимо, да се 
развият и засилят допълнително, и 
по-специално ролята и развитието на 
комитети за етична оценка и 
съответната регулаторна среда, 
координацията, сътрудничеството и, 
когато е целесъобразно, интеграцията 
на европейските национални програми 
следва да продължат да се 
подобряват; сътрудничеството с други 
големи публични и частни 
финансиращи организации, 
включително фармацевтичната 
промишленост, следва да се засили и 
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разшири; следва да се създаде 
взаимодействие с действията на 
европейската външна политика, по-
специално с помощта на ЕС за развитие; 
правилата за съфинансиране следва да 
се пояснят и опростят и да се укрепят 
инструментите за наблюдение.

__________________ __________________
8 Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 
2009 г.

8 Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 
2009 г.

Or. en

Изменение 34
Мишел Ривази

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 
предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“ 
(наричана по-долу „EDCTP2“): 
настоящият обхват на EDCTP1 следва 
да се измени и разшири; интеграцията 
на европейските национални програми 
следва да продължи да се подобрява; 
сътрудничеството с други големи 
публични и частни финансиращи 

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 
предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“ 
(наричана по-долу „EDCTP2“): 
настоящият обхват на EDCTP1 следва 
да се измени и разшири; интеграцията 
на европейските национални програми 
следва да продължи да се подобрява; 
взаимодействието с други големи 
публични и частни партньори, 



PE522.974v01-00 6/62 AM\1009061BG.doc

BG

организации, включително 
фармацевтичната промишленост, следва 
да се засили и разшири; следва да се 
създаде взаимодействие с действията на 
европейската външна политика, по-
специално с помощта на ЕС за развитие; 
правилата за съфинансиране следва да 
се пояснят и опростят и да се укрепят 
инструментите за наблюдение.

включително фармацевтичната 
промишленост, гражданското 
общество, неправителствените 
организации, следва да се засили и 
разшири; следва да се създаде 
взаимодействие с действията на 
европейската външна политика, по-
специално с помощта на ЕС за развитие
в областта на здравеопазването; 
правилата за съфинансиране следва да 
се пояснят и опростят и да се укрепят 
инструментите за наблюдение.

__________________ __________________
8 Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 
2009 г.

8 Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 
2009 г.

Or. en

Изменение 35
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 
предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“ 
(наричана по-долу „EDCTP2“): 
настоящият обхват на EDCTP1 

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 
предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“ 
(наричана по-долу „EDCTP2“):



AM\1009061BG.doc 7/62 PE522.974v01-00

BG

следва да се измени и разшири; 
интеграцията на европейските 
национални програми следва да 
продължи да се подобрява; 
сътрудничеството с други големи 
публични и частни финансиращи 
организации, включително 
фармацевтичната промишленост, следва 
да се засили и разшири; следва да се 
създаде взаимодействие с действията на 
европейската външна политика, по-
специално с помощта на ЕС за 
развитие; правилата за съфинансиране 
следва да се пояснят и опростят и да се 
укрепят инструментите за 
наблюдение.

– настоящият обхват на EDCTP1 
следва да се измени и разшири;
– обучението следва да се насърчава, 
както и да се засили капацитета на 
развиващите се страни;
– интеграцията на европейските 
национални програми следва да 
продължи да се подобрява;
– сътрудничеството с публични и 
частни партньори, включително 
фармацевтичната промишленост, 
публично-частните партньорства, 
като партньорствата за 
разработване на продукти (ПРП), 
неправителствените организации, а 
също така и фондациите, следва да се 
засили и разшири;

– следва да се създаде взаимодействие с 
действията на европейската външна 
политика, и най-вече с помощта на ЕС 
за развитие;

– правилата за съфинансиране следва да 
се пояснят и опростят;
– инструментите за наблюдение следва 
да се укрепят.

__________________ __________________
8 Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 

8 Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 
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2009 г. 2009 г.

Or. fr

Изменение 36
Кристиян Елер, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съгласно Решение .../2013/ЕС на 
Съвета от … 2013 г. за създаване на 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ — Рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014—2020 г.)9 може да се 
предостави допълнителна помощ за 
програмата EDCTP2.

(5) Съгласно Регламент (ЕС) № .../2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета от ... 2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“8a и Решение 
.../2013/ЕС на Съвета от … 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ —
Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)9 може да се предостави 
допълнителна помощ за програмата 
EDCTP2.

__________________ __________________
8a ОВ L […], […] г. [„Хоризонт 2020“].

9 ОВ... [Специфична програма 
„Хоризонт 2020“].

9 ОВ... [Специфична програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване не само на специфичната програма, но и на рамковата 
програма, което е важно за изрично посочване на съответствието с член 20 от 
рамковата програма и заявените там принципи.

Изменение 37
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Съображение 5а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Европейският съюз е важна 
финансираща организация в областта 
на изследванията относно 
заболяванията, свързани с бедността, 
и пренебрегваните инфекциозни 
заболявания. Комисията и държавите 
членки предоставят в 
действителност близо една четвърт 
(22 %) от световните инвестиции на 
правителства в тази област. Освен 
това, Европейският съюз играе важна 
роля в здравеопазването в световен 
мащаб. Комисията и държавите 
членки осигуряват например около 
половината от бюджета на 
Световния фонд.

Or. fr

Изменение 38
Вики Форд, Фиона Хол, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Подкрепата за борбата срещу 
свързаните с бедността заболявания 
ще помогне също и за предпазването 
на гражданите на Европа от тези 
заболявания, тъй като нарастването 
на глобалната мобилност 
(включително туризма), 
миграционните движения и 
промените в географското 
разпределение на тези заболявания 
означава, че Европа може да бъде 
изправена пред нови или вече познати 
предизвикателства, породени от тези 
заболявания.

Or. en
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Изменение 39
Мишел Ривази

Предложение за решение
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Съюзът и държавите членки са 
основните източници на финансови 
средства за Глобалния фонд за борба 
със СПИН, малария и туберкулоза. В 
този контекст следва да се разгледа 
възможността за насочване на част 
от участието на Съюза в Глобалния 
фонд към действия, целящи да се 
улесни достигането на 
постиженията на EDCTP до 
засегнатото население.

Or. en

Изменение 40
Мишел Ривази

Предложение за решение
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) През 2010 г., в своите 
„Заключения на Съвета за ролята на 
ЕС в световното здравеопазване“, 
Съветът призова ЕС да насърчи 
ефективното и справедливо 
финансиране на научни изследвания, 
които са от полза за здравето на 
всички и с което се гарантира, че 
иновациите и медицинските средства 
водят до финансово и физически 
достъпни решения. По-специално 
следва да се проучат модели, които 
разграничават разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност от цените на лекарствата, 
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включително възможностите за 
трансфер на технологии към 
развиващите се страни.

Or. en

Изменение 41
Мишел Ривази

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В съответствие с целите на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
всяка държава членка и всяка държава, 
асоциирана към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, следва да има правото 
да участва в програмата EDCTP2.

(13) В съответствие с целите на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
всяка държава членка и всяка държава, 
асоциирана към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, следва да има правото 
да участва в програмата EDCTP2.
Трябва да се гарантира, че 
проектите, които получават 
финансови средства от рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, не 
нарушават международното 
хуманитарно право.

Or. en

Изменение 42
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю, Фиона Хол

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на европейското финансиране за 
научни изследвания и иновации, 
партньорствата в рамките на 
публичния сектор следва да 
установят опростени модели на 
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управление и да избягват набори от 
правила, различни от тези на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 43
Вики Форд, Фиона Хол, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Бариерите, които 
възпрепятстват включването на нови 
участници в програмата, следва да се 
идентифицират и преодолеят. В 
този контекст следва да се насърчава 
участието на МСП, университети и 
научноизследователски центрове.

Or. en

Изменение 44
Кристиян Елер

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Участващите държави възнамеряват 
да предоставят принос към 
изпълнението на програмата EDCTP2 
през предвидения за нея период (2014—
2024 г.).

(14) Участващите държави възнамеряват 
да предоставят принос към 
изпълнението на програмата EDCTP2 
през предвидения за нея период (2014—
2020 г.).

Or. en

Обосновка

Успоредното съществуване на две поколения партньорства в рамките на публичния 
сектор, отправящи покани за представяне на предложения от 2020 г. нататък, би 
довело до административни разходи, би създало допълнителни усложнения във 
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финансирането на научните изследвания от ЕС и неточна представа за 
действителните суми, изразходвани ежегодно за финансиране. Поради това 
продължителността на партньорства в рамките на публичния сектор следва да бъде 
съгласувана с продължителността на „Хоризонт 2020“ и бъдещите рамкови 
програми.

Изменение 45
Кристиян Елер

Предложение за решение
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на европейско 
равнище, продължителността на 
всички партньорства в рамките на 
публичния сектор, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде в 
съответствие с продължителността 
на рамковата програма, за да се 
избегнат в бъдеще различни набори 
от правила, прилагани успоредно, и 
свързаната с тях допълнителна 
административна тежест за 
участниците;

Or. en

Изменение 46
Фиона Хол

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) По отношение на участието на 
Съюза в EDCTP2 следва да се определи 
лимит, който да е валиден за целия срок 
на изпълнение на рамковата програма 

(15) По отношение на участието на 
Съюза в EDCTP2 следва да се определи 
лимит, който да е валиден за целия срок 
на изпълнение на рамковата програма 
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„Хоризонт 2020“. В рамките на този 
лимит вноската на Съюза следва да е 
равна на първоначалните вноски, за 
които участващите държави са 
поели задължения, за да се постигне 
значителен мобилизиращ ефект и да се 
установи по-тясна интеграция между 
програмите на участващите държави. 
Този лимит следва да предвижда 
съизмеримост с вноската на всяка 
друга участваща държава или 
държава, асоциирана към рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, която 
може да се присъедини към 
програмата EDCTP2 по време на 
рамковата програма.

„Хоризонт 2020“. В рамките на този 
лимит вноската на Съюза следва да е 
равна на вноските на държавите, 
посочени в член 1 от настоящото 
решение, за да се постигне значителен 
мобилизиращ ефект и да се установи по-
тясна интеграция между програмите на 
тези държави.

Or. en

Обосновка

Важно е да има гъвкавост по отношение на начина, по който се изразходват 
средствата от EDCTP2.

Изменение 47
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) По отношение на участието на 
Съюза в EDCTP2 следва да се определи 
лимит, който да е валиден за целия срок 
на изпълнение на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“. В рамките на този 
лимит вноската на Съюза следва да е 
равна на първоначалните вноски, за 
които участващите държави са 
поели задължения, за да се постигне 
значителен мобилизиращ ефект и да се 
установи по-тясна интеграция между 
програмите на участващите държави.
Този лимит следва да предвижда 
съизмеримост с вноската на всяка 
друга участваща държава или 

(15) По отношение на участието на 
Съюза в EDCTP2 следва да се определи 
лимит, който да е валиден за целия срок 
на изпълнение на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“. През този период и в 
рамките на този лимит вноската на 
Съюза следва да е равна на вноските на 
държавите, посочени в член 1 от 
настоящото решение, за да се 
постигне значителен мобилизиращ 
ефект и да се установи по-тясна 
интеграция между програмите на тези
държави.
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държава, асоциирана към рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, която 
може да се присъедини към 
програмата EDCTP2 по време на 
рамковата програма.

Or. fr

Изменение 48
Мишел Ривази

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) По отношение на участието на 
Съюза в EDCTP2 следва да се определи 
лимит, който да е валиден за целия 
срок на изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“. В рамките 
на този лимит вноската на Съюза 
следва да е равна на първоначалните
вноски, за които участващите държави 
са поели задължения, за да се постигне 
значителен мобилизиращ ефект и да се 
установи по-тясна интеграция между 
програмите на участващите държави. 
Този лимит следва да предвижда
съизмеримост с вноската на всяка друга 
участваща държава или държава, 
асоциирана към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, която може да се 
присъедини към програмата EDCTP2 по 
време на рамковата програма.

(15) Вноската на Съюза следва да е 
равна на общия размер на вноските, за 
които участващите държави са поели 
задължения, за да се постигне 
значителен мобилизиращ ефект и да се 
установи по-тясна интеграция между 
програмите на участващите държави, 
като и да се предвиди съизмеримост с 
вноската на всяка друга участваща 
държава или държава, асоциирана към 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
която може да се присъедини към 
програмата EDCTP2 по време на 
рамковата програма.

Or. en

Изменение 49
Мишел Ривази

Предложение за решение
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Финансовото участие на Съюза 
следва да е обвързано с поемането на 
официални задължения от страна на 
участващите държави за принос към 
изпълнението на програмата EDCTP2 и 
тяхното спазване.

(16) Финансовото участие на Съюза 
следва да е обвързано с поемането на 
официални задължения от страна на 
участващите държави за принос към 
изпълнението на програмата EDCTP2 и 
тяхното спазване. По-специално, 
клиничните изпитвания следва да 
получават финансово подпомагане от 
Съюза, единствено когато те се 
извършват в съответствие с 
Декларацията от Хелзинки и когато 
се прилагат същите стандарти за 
прозрачност на данните, както в 
Регламент [2012/0192].

Or. en

Изменение 50
Мишел Ривази

Предложение за решение
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) От съществено значение е 
информираното съгласие за клинични 
изпитвания, провеждани в 
развиващите се страни, винаги да се 
получава по наистина информиран и 
действително доброволен начин.

Or. en

Обосновка

Насоките за получаване на информирано съгласие често са трудни за прилагане 
поради ниските нива на грамотност, социално-икономически и културни фактори. 
Местните комитети по етика, чиято роля е от решаващо значение за 
информираното съгласие, често са слаби, зле подготвени или в някои държави не 
съществуват. Много от участниците е възможно да имат непълно разбиране за 
различните аспекти на клиничните изпитвания, вследствие на езикови бариери, 
начина, по който се оповестява информацията, или използваните термини в 
документите за информирано съгласие.
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Изменение 51
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) За да се гарантира, че 
програмата се изпълнява в 
съответствие с най-високите етични 
стандарти, в рамките на EDCTP2 
следва да се създаде Комитет по 
етика за преглед на протоколите за 
клиничните изпитвания и за 
извършване на одити на спазването 
на етичните стандарти на място.

Or. en

Изменение 52
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като целите на настоящото 
решение — а именно да се допринесе за 
намаляване на социалната и 
икономическата тежест на свързаните с 
бедността заболявания в развиващите се 
страни и по-специално в Африка на юг 
от Сахара чрез ускоряване на 
клиничното разработване на ефикасни, 
безопасни и достъпни медицински 
средства срещу тези заболявания — не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки поради 
липсата на критична маса по отношение 
на човешкия и финансовия ресурс и 
следователно, поради обхвата или 
последиците от предвиденото действие, 

(28) Тъй като целите на настоящото 
решение — а именно да се допринесе за 
намаляване на социалната и 
икономическата тежест на свързаните с 
бедността заболявания и на 
пренебрегваните инфекциозни 
заболявания в развиващите се страни и 
по-специално в Африка на юг от Сахара 
чрез ускоряване на клиничното 
разработване на ефикасни, безопасни, 
лесно използваеми, достъпни и 
адаптирани към специфичните 
характеристики на развиващите се 
страни медицински средства 
(диагностика, лекарства, лечение и 
ваксини) — не могат да бъдат 
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могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за тази цел,

постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки поради липсата на 
критична маса по отношение на 
човешкия и финансовия ресурс и 
следователно, поради обхвата или 
последиците от предвиденото действие, 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за тази цел;

Or. fr

Изменение 53
Фиона Хол

Предложение за решение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като целите на настоящото 
решение — а именно да се допринесе за 
намаляване на социалната и 
икономическата тежест на свързаните с 
бедността заболявания в развиващите се 
страни и по-специално в Африка на юг 
от Сахара чрез ускоряване на 
клиничното разработване на ефикасни, 
безопасни и достъпни медицински 
средства срещу тези заболявания — не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки поради 
липсата на критична маса по отношение 
на човешкия и финансовия ресурс и 
следователно, поради обхвата или 
последиците от предвиденото действие, 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 

(28) Тъй като целите на настоящото 
решение — а именно да се допринесе за 
намаляване на социалната и 
икономическата тежест на свързаните с 
бедността и пренебрегваните 
заболявания в развиващите се страни и 
по-специално в Африка на юг от Сахара 
чрез ускоряване на клиничното 
разработване на ефикасни, безопасни и
физически и финансово достъпни
медицински средства срещу тези 
заболявания — не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки поради липсата на 
критична маса по отношение на 
човешкия и финансовия ресурс и 
следователно, поради обхвата или 
последиците от предвиденото действие, 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
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съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за тази цел,

принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за тази цел,

Or. en

Изменение 54
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю, Фиона Хол

Предложение за решение
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Резултатите от клиничните 
изпитвания и другите 
научноизследователски дейности, 
провеждани в рамките на програмата 
EDCTP2, следва да се 
разпространяват възможно най-скоро 
чрез подходящи средства и в 
съответствие с Регламент (ЕС) № ... 
[правила за участие и 
разпространение на резултатите от 
рамковата програма 
„Хоризонт 2020“], и по-специално 
трябва да се прилага отворен достъп 
по отношение на разпространението 
посредством научноизследователски 
публикации.

Or. en

Изменение 55
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Бариерите, които 
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възпрепятстват включването на нови 
участници в програмата, следва да се 
идентифицират и преодолеят. В 
този контекст следва да се насърчава 
участието на МСП, университети и 
научноизследователски центрове.

Or. en

Изменение 56
Фиона Хол

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на 683 млн. евро, както следва:

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на 683 млн. евро и съответства 
на вноските на участващите 
държави, посочени в член 1.

Or. en

Обосновка

Важно е да има гъвкавост по отношение на начина, по който се изразходват 
средствата от EDCTP2.

Изменение 57
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на 683 млн. евро, както следва:

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на 683 млн. евро в 
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съответствие с вноските на 
участващите държави, посочени в 
член 1.

Or. fr

Изменение 58
Мишел Ривази

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на 683 млн. евро, както следва:

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на най-малко 683 млн. евро, 
което е равно на вноските на 
участващите държави.

Or. en

Изменение 59
Кристиян Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на 683 млн. евро, както следва:

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
програмата EDCTP2, включително 
бюджетните кредити от ЕАСТ, е в 
размер на 597,625 млн. евро, както 
следва:

Or. en

Обосновка

Бюджетът на партньорствата в рамките на публичния сектор и на публично-
частните партньорства следва да се намали с 12,5 % вследствие на общото 
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намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките на МФР, за да не се застрашава 
крехкият баланс на финансирането за съвместни изследвания, от една страна, и 
финансирането за партньорства, от друга.

Изменение 60
Фиона Хол

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 594 млн. евро в съответствие с 
вноските на участващите държави, 
посочени в член 1, параграф 1;

заличава се

Or. en

Обосновка

Важно е да има гъвкавост по отношение на начина, по който се изразходват 
средствата от EDCTP2.

Изменение 61
Мишел Ривази

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 594 млн. евро в съответствие с 
вноските на участващите държави, 
посочени в член 1, параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 62
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 594 млн. евро в съответствие с 
вноските на участващите държави, 
посочени в член 1, параграф 1;

заличава се

Or. fr

Изменение 63
Кристиян Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 594 млн. евро в съответствие с 
вноските на участващите държави, 
посочени в член 1, параграф 1;

а) 519,75 млн. евро в съответствие с 
вноските на участващите държави, 
посочени в член 1, параграф 1;

Or. en

Обосновка

Бюджетът на партньорствата в рамките на публичния сектор и на публично-
частните партньорства следва да се намали с 12,5 % вследствие на общото 
намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките на МФР, за да не се застрашава 
крехкият баланс на финансирането за съвместни изследвания, от една страна, и 
финансирането за партньорства, от друга.

Изменение 64
Фиона Хол

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 89 млн. евро в съответствие с 
вноската на всяка друга държава 
членка или всяка друга държава, 
асоциирана към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, която участва в 
програмата EDCTP2 съгласно член 1, 

заличава се
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параграф 2.

Or. en

Обосновка

Важно е да има гъвкавост по отношение на начина, по който се изразходват 
средствата от EDCTP2.

Изменение 65
Мишел Ривази

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 89 млн. евро в съответствие с 
вноската на всяка друга държава 
членка или всяка друга държава, 
асоциирана към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, която участва в 
програмата EDCTP2 съгласно член 1, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 66
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 89 млн. евро в съответствие с 
вноската на всяка друга държава 
членка или всяка друга държава, 
асоциирана към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, която участва в 
програмата EDCTP2 съгласно член 1, 
параграф 2.

заличава се

Or. fr
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Изменение 67
Кристиян Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 89 млн. евро в съответствие с 
вноската на всяка друга държава членка 
или всяка друга държава, асоциирана 
към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, която участва в 
програмата EDCTP2 съгласно член 1, 
параграф 2.

б) 77,875 млн. евро в съответствие с 
вноската на всяка друга държава членка 
или всяка друга държава, асоциирана 
към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, която участва в 
програмата EDCTP2 съгласно член 1, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Бюджетът на партньорствата в рамките на публичния сектор и на публично-
частните партньорства следва да се намали с 12,5 % вследствие на общото 
намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките на МФР, за да не се застрашава 
крехкият баланс на финансирането за съвместни изследвания, от една страна, и 
финансирането за партньорства, от друга.

Изменение 68
Кристиян Елер, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) доказване от страна на 
участващите държави, че 
програмата EDCTP2 е създадена в 
съответствие с целите и 
научноизследователските 
приоритети, свързани с 
предизвикателствата пред научните 
изследвания в областта на 
здравеопазването, предвидени в 
Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от ... 2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“ и Решение ... 
/2013/ЕС на Съвета от ... 2013 година 
за създаване на специфичната 
програма за изпълнение на 
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.);

Or. en

Обосновка

Настоящото допълнение подчертава, че следва да има силна съгласуваност между 
дейностите на партньорствата в рамките на публичния сектор и 
научноизследователските приоритети, определени в Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 69
Кристиян Елер, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) доказване от страна на 
участващите държави, че 
програмата EDCTP2 е създадена в 
съответствие с основните принципи, 
от които се ръководи рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

Настоящото допълнение подчертава, че е важно партньорствата в рамките на 
публичния сектор да спазват общите принципи, приложими за рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, като отворен достъп, равенството между половете и недопускане 
на дискриминация, които са договорени по време на преговорите в рамките на 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 70
Кристиян Елер, Мария Да Граса Карвалю
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква aв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) доказване от страна на 
участващите държави, че 
програмата EDCTP2 е създадена в 
съответствие с условията, 
предвидени в член 20 от Регламент 
(ЕС) № .../2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от ... 2013 г. 
за създаване на „Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

Това допълнение подчертава важните принципи, договорени по време на преговорите 
за „Хоризонт 2020“, относно партньорства в рамките на публичния сектор и 
очакваните от тях резултати.

Изменение 71
Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) поемане от страна на всяка от 
участващите държави на задължение да 
участва във финансирането на EDCTP2.

д) поемане от страна на всяка от 
участващите държави на задължение да 
участва с парични или непарични 
средства във финансирането на 
EDCTP2.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел привеждане в съответствие с регламента за Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

Изменение 72
Мишел Ривази
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) доказване от страна на спонсора 
на всяко клинично изпитване, 
финансирано изцяло или частично от 
EDCTP2, че информираното съгласие 
на всеки субект е получено в
съответствие с Декларацията от 
Хелзинки;

Or. en

Обосновка

Насоките за получаване на информирано съгласие често са трудни за прилагане 
поради ниските нива на грамотност, социално-икономически и културни фактори. 
Местните комитети по етика, чиято роля е от решаващо значение за 
информираното съгласие, често са слаби, зле подготвени или в някои държави не 
съществуват. Много от участниците е възможно да имат непълно разбиране за 
различните аспекти на клиничните изпитвания, вследствие на езикови бариери, 
начина, по който се оповестява информацията, или използваните термини в 
документите за информирано съгласие.

Изменение 73
Мишел Ривази

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) всяко клинично изпитване, 
финансирано или съфинансирано от 
EDCTP2, може да започне само след:
– одобрение на протокола от 
комитет по етика, създаден в 
рамките на EDCTP2;
– регистрация с номер на 
изпитването на уебсайта, управляван 
от секретариата на EDCTP;
– доказване от страна на спонсора на 
наличието на достатъчно 
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застрахователно покритие за 
обезщетяване на преки или непреки 
увреждания на здравето, причинени 
на субекта(ите) на клиничното 
изпитване.

Or. en

Изменение 74
Вики Форд, Фиона Хол, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите могат да включват дейности 
по националните програми на 
участващите държави и нови дейности, 
включително покани за представяне на 
предложения под ръководството на 
EDCTP2-IS.

Дейностите могат да включват 
дейности, предприети от публични 
или частни научноизследователски 
организации с нестопанска цел, 
включени в дейностите по 
националните програми на участващите 
държави и нови дейности, включително 
покани за представяне на предложения 
под ръководството на EDCTP2-IS.

Or. en

Обосновка

По искане на Фондация „Мерио“.

Изменение 75
Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите се включват в работния 
план на програмата EDCTP2, който се 
приема ежегодно от EDCTP2-IS след 
положителна външна оценка, изготвена 
при международна партньорска 

Дейностите се включват в работния 
план на програмата EDCTP2, който се 
приема ежегодно от EDCTP2-IS след 
положителна външна оценка, изготвена 
при международна партньорска 



PE522.974v01-00 30/62 AM\1009061BG.doc

BG

проверка въз основа на член 14, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) №… 
[правила за участие и разпространение 
на резултатите от рамковата програма 
„Хоризонт 2020“], както и по отношение 
на приноса им за постигане на целите на 
програмата EDCTP2.

проверка в съответствие с член 14, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) №… 
[правила за участие и разпространение 
на резултатите от рамковата програма 
„Хоризонт 2020“], както и по отношение 
на приноса им за постигане на целите на 
програмата EDCTP2.

Or. en

Изменение 76
Мишел Ривази

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2-IS създава и управлява 
уебсайт, основаващ се на същия 
модел, както Eudravigilance на 
Европейската агенция по 
лекарствата, на който прави 
публично достъпен доклада за 
клиничното изследване на всяко 
клинично изпитване, финансирано от 
EDCTP2, независимо дали 
резултатите са положителни, 
отрицателни или неокончателни.

Or. en

Обосновка

С това изменение се цели да се защитят субектите на клинични изпитвания, особено в 
държави със слаба демокрация и липса на ефективни насрещни правомощия.

Изменение 77
Мишел Ривази

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3 – алинея 2б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2-IS извършва поне един одит 
на място за всяко клинично 
изпитване, финансирано или 
съфинансирано от EDCTP2, с цел 
контролиране на етичните условия 
на изпитването и пълното прилагане 
на протокола. След всеки одит се 
изпраща доклад до Комисията и до 
делегацията на държавите от АКТБ 
в Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

От първостепенно значение е нито едно неетично клинично изпитване в света да не 
бъде осъществено с парите на европейските данъкоплатци.

Изменение 78
Фиона Хол

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нефинансови вноски, състоящи се от 
разходите, извършени от участващите 
държави за изпълнение на дейностите, 
включени в работния план, посочен в 
член 4, параграф 1, или във връзка с 
административния бюджет на EDCTP2-
IS.

б) нефинансови вноски, състоящи се от 
разходите, извършени от участващите 
държави за изпълнение на дейностите, 
включени първоначално в работния 
план, посочен в член 4, параграф 1, или 
във връзка с административния бюджет 
на EDCTP2-IS.

Or. en

Изменение 79
Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регламент (ЕС) № ... [правила за 
участие и разпространение на 
резултатите в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“] се прилага по 
отношение на непреките действия, 
подбрани и финансирани от EDCTP2-IS 
в съответствие с работния план, 
посочен в член 4, параграф 1, или
вследствие на покани за подаване на 
предложения под ръководството на 
EDCTP2-IS. В съответствие с този 
регламент EDCTP2-IS се смята за 
финансиращ орган и оказва финансова 
подкрепа за непреки действия в 
съответствие с приложение II към 
настоящото решение.

1. Регламент (ЕС) № ... [правила за 
участие и разпространение на 
резултатите в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“] се прилага по 
отношение на непреките действия, 
подбрани и финансирани от EDCTP2-IS 
вследствие на покани за подаване на 
предложения под ръководството на 
EDCTP2-IS. В съответствие с този 
регламент EDCTP2-IS се смята за 
финансиращ орган и оказва финансова 
подкрепа за непреки действия в 
съответствие с приложение II към 
настоящото решение.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегне двусмислие относно това, че правилата за участие се прилагат и 
че проектите са включени и избрани посредством покани за представяне на 
предложения на състезателен принцип.

Изменение 80
Кристиян Елер, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В съответствие с принципите на 
прозрачност и недопускане на 
дискриминация, посочени в член 60, 
параграф 1 и член 128, параграф 1 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
поканите за представяне на 
предложения, организирани от 
EDCTP2, се публикуват на уеб-
базирания портал за участници в 
„Хоризонт 2020“.
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Or. en

Обосновка

По време на тристранните преговори за „Хоризонт 2020“ институциите се 
споразумяха да насърчават по-голямата съгласуваност на всички възможности за 
покани, финансирани по линия на „Хоризонт 2020“. За тази цел Комисията обеща да 
насърчи публикуването на покани за представяне на предложения, организирани от 
публично-частни и публично-публични партньорства, на портала за участници в 
„Хоризонт 2020“. Настоящото изменение има за цел да превърне едно самоналожено 
задължение в законово изискване, гарантиращо опростена и достъпна информация за 
кандидатите.

Изменение 81
Кристиян Елер, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на
програмата EDCTP2. Комисията изготвя 
доклад за оценката, в който са включени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 
Съвета.

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
програмата EDCTP2. Комисията изготвя 
доклад за оценката, в който са включени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 
Съвета. Междинната оценка на 
EDCTP2 е част от междинната 
оценка на „Хоризонт 2020“ и се 
изготвя заедно с нея.

Or. en

Изменение 82
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 

1. До 30 юни 2018 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
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програмата EDCTP2. Комисията изготвя 
доклад за оценката, в който са включени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 
Съвета.

програмата EDCTP2. Комисията изготвя 
доклад за оценката, в който са включени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 31 декември 2018 г. Комисията 
изпраща доклада до Европейския 
парламент и Съвета.

Or. fr

Изменение 83
Морис Понга, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания в 
развиващите се страни, по-специално 
в Африка на юг от Сахара, чрез 
ускоряване на клиничното разработване 
на ефикасни, безопасни и достъпни
медицински средства за тези 
заболявания в партньорство с 
африканските държави на юг от Сахара.

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания и 
на пренебрегваните инфекциозни 
заболявания, с акцент върху 
заболяванията, които засягат по-
специално най-уязвимите групи от 
населението като жените и децата. 
За тази цел EDCTP2 се стреми да 
ускори клиничното разработване на 
ефикасни, безопасни, лесно 
използваеми, достъпни и адаптирани 
към специфичните характеристики 
на развиващите се страни медицински 
средства (диагностика, лекарства, 
лечение и ваксини) в партньорство с
развиващите се страни и по-
специално с африканските държави на 
юг от Сахара. Клиничното 
разработване може да обхваща 
всички етапи на процеса от етап I до 
етап IV. 

Or. fr

Изменение 84
Фиона Хол
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Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания в 
развиващите се страни, по-специално в 
Африка на юг от Сахара, чрез 
ускоряване на клиничното разработване 
на ефикасни, безопасни и достъпни 
медицински средства за тези
заболявания в партньорство с 
африканските държави на юг от Сахара.

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания в 
развиващите се страни, по-специално в 
Африка на юг от Сахара, чрез 
ускоряване на клиничното разработване 
на ефикасни, безопасни и физически и 
финансово достъпни медицински 
средства за свързаните с бедността и 
пренебрегваните заболявания в 
партньорство с африканските държави 
на юг от Сахара.

Or. en

Изменение 85
Мишел Ривази

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания в 
развиващите се страни, по-специално в 
Африка на юг от Сахара, чрез 
ускоряване на клиничното разработване 
на ефикасни, безопасни и достъпни 
медицински средства за тези 
заболявания в партньорство с 
африканските държави на юг от Сахара.

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания в 
развиващите се страни, по-специално в 
Африка на юг от Сахара, чрез 
ускоряване на клиничното разработване 
на ефикасни, безопасни, подходящи и 
физически и финансово достъпни 
медицински средства за тези 
заболявания в партньорство с 
африканските държави на юг от Сахара.

Or. en

Изменение 86
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет
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Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по-голям брой нови или 
усъвършенствани медицински средства 
за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза, 
малария и други заболявания, свързани 
с бедността, а до края на програмата —
създаване на поне едно ново 
медицинско средство; издаване на най-
малко 30 ръководства за подобрено или 
разширено използване на 
съществуващите медицински средства; 
както и постигане на значителен 
напредък в клиничното разработване на
най-малко 20 кандидат медицински 
средства;

а) по-голям брой нови или 
усъвършенствани медицински средства 
за борба със заболяванията, свързани с 
бедността, и с пренебрегваните 
инфекциозни заболявания, а до края на 
програмата — издаване на ръководства 
за подобрено или разширено използване 
на съществуващите медицински 
средства; както и постигане на 
значителен напредък в клиничното 
разработване на кандидат медицински 
средства;

Or. fr

Изменение 87
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по-голям брой нови или 
усъвършенствани медицински средства 
за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза,
малария и други заболявания, свързани 
с бедността, а до края на програмата —
създаване на поне едно ново 
медицинско средство; издаване на най-
малко 30 ръководства за подобрено или 
разширено използване на 
съществуващите медицински средства; 
както и постигане на значителен 
напредък в клиничното разработване на 
най-малко 20 кандидат медицински 
средства;

а) по-голям брой нови или 
усъвършенствани медицински средства 
за борба със заболявания, свързани с 
бедността, като ХИВ/СПИН, 
туберкулоза и малария, както и други 
заболявания, свързани с бедността, и 
пренебрегвани заболявания, а до края 
на програмата — създаване на поне 
едно ново медицинско средство; 
издаване на най-малко 30 ръководства 
за подобрено или разширено използване 
на съществуващите медицински 
средства; както и постигане на 
значителен напредък в клиничното 
разработване на най-малко 20 кандидат 
медицински средства;



AM\1009061BG.doc 37/62 PE522.974v01-00

BG

Or. en

Изменение 88
Мишел Ривази

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по-голям брой нови или 
усъвършенствани медицински средства 
за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза, 
малария и други заболявания, свързани 
с бедността, а до края на програмата —
създаване на поне едно ново 
медицинско средство; издаване на най-
малко 30 ръководства за подобрено или 
разширено използване на 
съществуващите медицински средства; 
както и постигане на значителен 
напредък в клиничното разработване на 
най-малко 20 кандидат медицински 
средства;

а) по-голям брой нови или 
усъвършенствани, достъпни и 
подходящи медицински средства за 
борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза, 
малария, пренебрегвани инфекциозни 
заболявания и други заболявания, 
свързани с бедността, а до края на 
програмата — създаване на поне едно 
ново медицинско средство; издаване на 
най-малко 30 ръководства за подобрено 
или разширено използване на 
съществуващите медицински средства; 
както и постигане на значителен 
напредък в клиничното разработване на 
най-малко 20 кандидат медицински 
средства;

Or. en

Изменение 89
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добра координация, съгласуване и 
интегриране на съответните национални 
програми с цел повишаване на 
ефективността на разходите на 
европейските публични инвестиции;

в) по-добра координация, съгласуване и,
ако е целесъобразно, интегриране на 
съответните национални програми с цел 
повишаване на ефективността на 
разходите на европейските публични 
инвестиции; освен това 
научноизследователските 
приоритети следва да бъдат 
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установени по целенасочен начин, за 
да се ускори постигането на 
резултати и да се допринесе за 
премахването на свързаните с 
бедността и пренебрегваните 
заболявания;

Or. en

Изменение 90
Мария Да Граса Карвалю, Петер Лизе

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добра координация, съгласуване и 
интегриране на съответните национални 
програми с цел повишаване на 
ефективността на разходите на 
европейските публични инвестиции;

в) по-добра координация, съгласуване и 
интегриране на съответните национални 
програми с цел повишаване на 
ефективността на разходите на 
европейските публични инвестиции;
освен това научноизследователските 
приоритети следва да бъдат 
установени по целенасочен начин, за
да се ускори постигането на 
резултати и да се допринесе за 
премахването на свързаните с 
бедността и пренебрегваните 
заболявания;

Or. en

Изменение 91
Вики Форд, Фиона Хол, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разширено международно 
сътрудничество с други публични и 
частни финансиращи организации;

г) разширено международно 
сътрудничество с други публични и/или
частни финансиращи организации, с цел 
да се гарантира постигане на 
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максимална ефективност на 
цялостната научноизследователска 
дейност, разглеждане на 
възможностите за постигане на 
полезни взаимодействия и привличане 
на ресурси и инвестиции;

Or. en

Изменение 92
Морис Понга, Франсоаз Гростет, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разширено международно 
сътрудничество с други публични и 
частни финансиращи организации;

г) разширено международно 
сътрудничество с други публични и 
частни партньори;

Or. fr

Изменение 93
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) увеличено въздействие, дължащо се 
на ефективно сътрудничество в 
рамките на съответните инициативи на 
ЕС, включително помощта на ЕС за 
развитие.

д) по-добра координация, съгласуване 
и, по целесъобразност, интеграция в 
рамките на съответните инициативи на 
ЕС, с цел да се използват по-добре 
полезните взаимодействия, да се 
създаде по-пълна иновационна верига 
от клиничните изпитвания до 
клиничното лечение и да се повиши 
ефективността на европейските 
публични инвестиции; в този 
контекст взаимодействията между 
EDCTP2 и Европейския фонд за 
развитие са от съществено значение.
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Or. en

Изменение 94
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) увеличено въздействие, дължащо се 
на ефективно сътрудничество в 
рамките на съответните инициативи на 
ЕС, включително помощта на ЕС за 
развитие.

д) по-добра координация, съгласуване и 
по целесъобразност интеграция в 
рамките на съответните инициативи на 
ЕС, включително помощта на ЕС за 
развитие и други ключови инициативи 
за засилване на 
научноизследователската и развойна 
дейност за заболявания, свързани с 
бедността, партньорствата за 
разработване на продукти и други, 
ръководени от правителствата 
програми, с цел да се използват по-
добре полезните взаимодействия, да 
се създаде по-пълна иновационна 
верига от клиничните изпитвания до 
клиничното лечение и да се повиши 
ефективността на европейските 
публични инвестиции.

Or. en

Обосновка

Допълнение, предложено от „Лекари без граници“.

Изменение 95
Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) принос за проучването на 
отворени иновационни модели за 
насочени към нуждите научни 
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изследвания, както и налични и 
достъпни резултати в съответствие 
с други ангажименти на ЕС в 
областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност в сферата на 
здравеопазването.

Or. en

Изменение 96
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подобряване на публичната 
видимост на дейностите, 
предприемани в рамките на 
програмата EDCTP2 на европейско и 
международно равнище.

Or. fr

Изменение 97
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подкрепа за клиничните изпитвания 
за нови или усъвършенствани 
медицински средства за заболявания, 
свързани с бедността, чрез партньорства 
между европейските и развиващите се 
страни, по-специално държавите в 
Африка на юг от Сахара:

а) подкрепа за клиничните изпитвания 
за нови или усъвършенствани 
медицински средства за заболявания, 
свързани с бедността, и за 
пренебрегвани инфекциозни 
заболявания, чрез партньорства между 
европейските и развиващите се страни, 
по-специално държавите в Африка на 
юг от Сахара:

Or. fr
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Изменение 98
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подкрепа за клиничните изпитвания 
за нови или усъвършенствани 
медицински средства за заболявания, 
свързани с бедността, чрез партньорства 
между европейските и развиващите се 
страни, по-специално държавите в 
Африка на юг от Сахара:

а) подкрепа за клиничните изпитвания 
за нови или усъвършенствани 
медицински средства за заболявания, 
свързани с бедността, и за 
пренебрегвани заболявания, чрез 
партньорства между европейските и 
развиващите се страни, по-специално 
държавите в Африка на юг от Сахара:

Or. en

Изменение 99
Вики Форд, Фиона Хол, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато е целесъобразно, 
стратегическият консултативен 
комитет предоставя становища 
относно целеви продуктови профили,
с цел насочване на инвестиционните 
решения в съответствие с приетите 
приоритети.

Or. en

Обосновка

По предложение на „Лекари без граници“.

Изменение 100
Фиона Хол
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Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел: да се увеличи броят на 
стипендиите за изследователи от 
държави в Африка на юг от Сахара и 
студенти магистри и докторанти в 
областта на точните науки на най-
малко 600 в сравнение с 400 по време 
на EDCTP1, като поне 90 % от тях 
следва да продължат своята кариера в 
държавите в Африка на юг от Сахара в 
продължение на най-малко една 
година след изтичане на стипендията 
им.

Цел: да се увеличи броят на 
стипендиите за изследователи от 
държави в Африка на юг от Сахара и 
студенти магистри и докторанти в 
областта на точните науки от 400 по 
време на EDCTP1, като те енергично се 
окуражават и подкрепят да 
продължат своята кариера в държавите 
в Африка на юг от Сахара след изтичане 
на стипендията им.

Or. en

Изменение 101
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел: да се увеличи броят на 
стипендиите за изследователи от 
държави в Африка на юг от Сахара и 
студенти магистри и докторанти в 
областта на точните науки на най-малко 
600 в сравнение с 400 по време на 
EDCTP1, като поне 90 % от тях следва 
да продължат своята кариера в 
държавите в Африка на юг от Сахара в 
продължение на най-малко една година 
след изтичане на стипендията им.

Показател: да се увеличи броят на 
стипендиите за изследователи от 
държави в Африка на юг от Сахара и 
студенти магистри и докторанти в 
областта на точните науки на най-малко 
600 в сравнение с 400 по време на 
EDCTP1, като поне 90 % от тях следва 
да продължат своята кариера в 
държавите в Африка на юг от Сахара 
или по въпроси, свързани тях, в 
продължение на най-малко една година 
след изтичане на стипендията им.

Or. en
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Изменение 102
Морис Понга, Гастон Франко, Франсоаз Гростет, Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия с 
други публични и частни финансиращи 
организации.

д) установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия с 
други публични и частни партньори, с 
цел да се увеличи значително 
тяхното финансовото участие в 
програмата EDCTP2.

Or. fr

Изменение 103
Морис Понга, Франсоаз Гростет, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел: вноските, получени от 
развиващите се страни, да се 
увеличат на най-малко 30 млн. евро в 
сравнение с 14 млн. евро по време на 
EDCTP1.

заличава се

Or. fr

Изменение 104
Морис Понга, Франсоаз Гростет, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел: да се получат допълнителни 
публични или частни вноски в размер 
на най-малко 500 млн. евро в 
сравнение със 71 млн. евро по време на 

заличава се
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EDCTP1;

Or. fr

Изменение 105
Морис Понга, Гастон Франко, Франсоаз Гростет, Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) засилване на публичната 
видимост на дейностите, 
предприемани в рамките на 
програмата EDCTP2 на европейско и 
международно равнище и по-
специално в развиващите се страни, 
като за целта се използват форумите 
за политически диалог като 
Съвместната парламентарна 
асамблея АКТБ—ЕС, както и 
срещите на високо равнище ЕС—
Африка.

Or. fr

Изменение 106
Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия по 
линия на международни инициативи за 
подпомагане на развитието на 
европейско, национално и 
международно равнище, за да се 
осигури взаимното допълване и да се 
увеличи въздействието на резултатите 
от финансираните по EDCTP дейности.

е) установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия по 
линия на международни инициативи за 
подпомагане на развитието на 
европейско, национално и 
международно равнище, за да се 
осигури взаимното допълване и да се 
увеличи въздействието на резултатите 
от финансираните по EDCTP дейности;
по-специално, координиране на 
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финансираните по EDCTP2 дейности 
с инициативите, произтичащи от 
процеса на финансиране и 
координация на 
научноизследователската и развойна 
дейност на консултативната 
експертна работна група (КЕРГ) на 
СЗО.

Or. en

Изменение 107
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, сътрудничеството и 
интеграцията на националните 
научноизследователски програми и 
дейности в областта на свързаните с 
бедността инфекциозни заболявания на 
научно, управленско и финансово 
равнище;

а) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, сътрудничеството и 
интеграцията на националните 
научноизследователски програми и 
дейности в областта на свързаните с 
бедността и пренебрегваните 
инфекциозни заболявания на научно, 
управленско и финансово равнище;

Or. fr

Изменение 108
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, сътрудничеството и 
интеграцията на националните 
научноизследователски програми и 
дейности в областта на свързаните с 

а) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, съвместната работа и 
сътрудничеството и интеграцията на 
националните научноизследователски 
програми и дейности в областта на 
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бедността инфекциозни заболявания на 
научно, управленско и финансово 
равнище;

свързаните с бедността заболявания на 
научно, управленско и финансово 
равнище;

Or. en

Изменение 109
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, сътрудничеството и 
интеграцията на националните 
научноизследователски програми и 
дейности в областта на свързаните с 
бедността инфекциозни заболявания на 
научно, управленско и финансово 
равнище;

а) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, сътрудничеството и 
интеграцията на националните
научноизследователски програми и 
дейности в областта на свързаните с 
бедността и пренебрегваните
заболявания на научно, управленско и 
финансово равнище;

Or. en

Изменение 110
Мария Да Граса Карвалю, Петер Лизе

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 
отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария, туберкулоза и пренебрегвани 
инфекциозни заболявания;

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 
отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария, туберкулоза и пренебрегвани 
заболявания, свързани с бедността. 
Специално внимание следва да бъде 
отделено на пренебрегваните 
заболявания, които вече засягат 
Африка на юг от Сахара и Европа;
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Or. en

Изменение 111
Вики Форд

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 
отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария, туберкулоза и пренебрегвани 
инфекциозни заболявания;

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 
отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария, туберкулоза и пренебрегвани 
заболявания, свързани с бедността. 
Специално внимание следва да бъде 
отделено на заболяванията, които 
вече засягат Африка на юг от Сахара 
и Европа;

Or. en

Изменение 112
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 
отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария, туберкулоза и пренебрегвани 
инфекциозни заболявания;

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 
отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария и туберкулоза, както и други, 
свързани с бедността и пренебрегвани 
инфекциозни заболявания;

Or. en
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Изменение 113
Морис Понга, Жан-Пиер Оди, Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на изграждането на 
капацитет за клинични изпитвания и 
свързани с тях изследвания в 
развиващите се страни чрез 
безвъзмездни средства за развитие на 
кариерата на младши/старши членове на 
академичната общност, насърчаване на 
мобилността, безвъзмездни средства за 
обмен на персонал, мрежи за 
научноизследователско обучение, 
укрепване на етиката и регулаторните 
органи, наставничество и партньорства 
на индивидуално или институционално 
равнище;

в) насърчаване на изграждането на 
капацитет за клинични изпитвания и 
свързани с тях изследвания в 
развиващите се страни, по-специално в 
Африка на юг от Сахара, чрез 
безвъзмездни средства за развитие на 
кариерата на младши/старши членове на 
академичната общност, насърчаване на 
мобилността, безвъзмездни средства за 
обмен на персонал, мрежи за 
научноизследователско обучение, 
укрепване на етиката и регулаторните 
органи, наставничество и партньорства 
на индивидуално или институционално 
равнище;

Or. fr

Изменение 114
Вики Форд, Фиона Хол, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Насърчаване на изграждането на 
капацитет за клинични изпитвания и 
свързани с тях изследвания в 
развиващите се страни чрез 
безвъзмездни средства за развитие на 
кариерата на младши/старши членове на 
академичната общност, насърчаване на 
мобилността, безвъзмездни средства за 
обмен на персонал, мрежи за 
научноизследователско обучение, 
укрепване на етиката и регулаторните 
органи, наставничество и партньорства 
на индивидуално или институционално 

в) насърчаване на изграждането на 
капацитет за клинични изпитвания и 
свързани с тях изследвания в 
развиващите се страни чрез 
безвъзмездни средства за безвъзмездни 
средства за развитие на кариерата на 
младши/старши членове на 
академичната общност, насърчаване на 
мобилността, безвъзмездни средства за 
обмен на персонал, мрежи за 
научноизследователско обучение, 
укрепване на етиката и регулаторните 
органи, наставничество и партньорства 
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равнище; на индивидуално или институционално, 
или на регионално равнище;

Or. en

Изменение 115
Мишел Ривази

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия с 
други публични и частни финансиращи 
организации;

г) установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия с 
други публични и частни финансиращи 
организации, с цел укрепване на 
националните здравни системи и 
улесняване на прехвърлянето на 
резултатите към засегнатото 
население;

Or. en

Изменение 116
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия с 
други публични и частни финансиращи 
организации;

г) установяване на сътрудничество и 
започване на съвместни действия с 
други публични и частни финансиращи 
организации, включително 
партньорства за развитие на 
промишлеността и разработване на 
продукти;

Or. en



AM\1009061BG.doc 51/62 PE522.974v01-00

BG

Изменение 117
Мишел Ривази

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 1 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) създаване на ясни задължения за 
гарантиране на достъп и наличност 
на продукти, включително 
изисквания за регистрация на 
продукти във всички ендемични 
държави и за строг регулаторен 
орган, за да се гарантира 
производството на продукта и 
неговата достъпност във всички 
държави с ниски и средни доходи;

Or. en

Изменение 118
Мишел Ривази

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 1 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) осигуряване на ненарушаване на 
правата на човека, по-специално чрез:
– одити на спазването на етичните 
стандарти на място,
– публикуване на докладите от 
клиничните изследвания във форма, 
която позволява лесно търсене, на 
уебсайта на EDCTP в рамките на една 
година след приключването на 
изпитването,
– публикуване на обвързващи правила 
за спонсори във връзка с 
регистрирането на сериозни събития 
и с фармакологичната бдителност.

Or. en
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Изменение 119
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата EDCTP2 се изпълнява чрез 
EDCTP2-IS въз основа на годишен 
работен план и многогодишен 
стратегически работен план, изготвени 
от EDCTP2-IS и приети от Общото 
събрание на EDCTP2-IS след 
извършването на международна 
партньорска проверка, които подлежат 
на предварителното одобрение от 
Комисията.

Програмата EDCTP2 се изпълнява чрез 
EDCTP2-IS въз основа на годишен 
работен план и многогодишен 
стратегически работен план, изготвени 
от EDCTP2-IS, след консултации със 
съответните заинтересовани 
страни, и приети от Общото събрание 
на EDCTP2-IS след извършването на 
международна партньорска проверка, 
които подлежат на предварителното 
одобрение от Комисията.

Годишният работен план определя 
темите и дейностите, които следва 
да бъдат изпълнени, в координация с 
националните програми, 
включително поканите за 
представяне на предложения, които 
EDCTP-IS публикува, за да бъдат 
подбрани и финансирани непреките 
действия, както и бюджетите и 
финансирането от EDCTP2 за тези 
теми и дейности.
EDCTP2 следва да се стреми към 
научна координация и обмен на 
информация със съответните 
публични или частни инициативи, 
включително тези по 
„Хоризонт 2020“, като например 
инициативата за иновативни 
лекарства и стратегическата група 
за здравеопазване.

Or. en

Изменение 120
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю
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Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишният работен план определя 
темите и дейностите, които следва да 
бъдат изпълнени, включително 
поканите за представяне на 
предложения, които EDCTP-IS 
публикува, за да бъдат подбрани и 
финансирани непреките действия, както 
и бюджетите и финансирането от 
EDCTP2 за тези теми и дейности.

Годишният работен план определя 
темите и дейностите, които следва да 
бъдат изпълнени, по целесъобразност в 
координация с националните 
програми, включително поканите за 
представяне на предложения, които 
EDCTP-IS публикува, за да бъдат 
подбрани и финансирани непреките 
действия, както и бюджетите и 
финансирането от EDCTP2 за тези теми 
и дейности. EDCTP2 следва да се 
стреми към научна координация и, 
когато е уместно, обмен на 
информация със съответните 
публични или частни инициативи, 
включително тези по 
„Хоризонт 2020“, като например 
инициативата за иновативни 
лекарства и стратегическата група 
за здравеопазване.

Or. en

Изменение 121
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишният работен план определя 
темите и дейностите, които следва да 
бъдат изпълнени, включително 
поканите за представяне на 
предложения, които EDCTP-IS 
публикува, за да бъдат подбрани и 
финансирани непреките действия, както 
и бюджетите и финансирането от 
EDCTP2 за тези теми и дейности.

Годишният работен план определя 
темите и дейностите, които следва да 
бъдат изпълнени, включително 
дейностите, инициирани от 
участващите държави, и поканите за 
представяне на предложения, които 
EDCTP-IS публикува, за да бъдат 
подбрани и финансирани непреките 
действия, както и бюджетите и 
финансирането от EDCTP2 за тези теми 
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и дейности.

Or. en

Изменение 122
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2-IS изготвя годишен доклад, в 
който се съдържа подробен преглед на 
изпълнението на програмата EDCTP2. В 
прегледа се предоставя информация 
относно всяка дейност, подбрана в 
съответствие с работния план, 
включително непреки действия, 
подбрани чрез покани за представяне на 
предложения, отправени от EDCTP-IS. 
Тази информация включва описание на 
всяка дейност, включително непряко 
действие, неговия бюджет, размера на, 
определеното за него финансиране, ако 
има такова, както и неговия статут.

EDCTP2-IS изготвя годишен доклад, в 
който се съдържа подробен преглед на 
изпълнението на програмата EDCTP2. В
прегледа се предоставя информация 
относно всяка дейност, подбрана в 
съответствие с работния план, 
включително непреки действия, 
подбрани чрез покани за представяне на 
предложения, отправени от EDCTP-IS. 
Тази информация включва описание на 
всяка дейност, включително непряко 
действие, неговия бюджет, размера на, 
определеното за него финансиране, ако 
има такова, неговия статут, както и 
взетите мерки за осигуряване на 
достъп до нови продукти за 
населението в развиващите се 
държави.

Or. en

Изменение 123
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2-IS изготвя годишен доклад, в 
който се съдържа подробен преглед на 
изпълнението на програмата EDCTP2. В 
прегледа се предоставя информация 

EDCTP2-IS изготвя годишен доклад, в 
който се съдържа подробен преглед на 
изпълнението на програмата EDCTP2. В 
прегледа се предоставя информация 
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относно всяка дейност, подбрана в 
съответствие с работния план, 
включително непреки действия, 
подбрани чрез покани за представяне на 
предложения, отправени от EDCTP-IS. 
Тази информация включва описание на 
всяка дейност, включително непряко 
действие, неговия бюджет, размера на, 
определеното за него финансиране, ако 
има такова, както и неговия статут.

относно всяка дейност, подбрана в 
съответствие с работния план, 
включително непреки действия, 
подбрани чрез покани за представяне на 
предложения, отправени от EDCTP-IS. 
Тази информация включва описание на 
всяка дейност, включително непряко 
действие, неговия бюджет, размера на, 
определеното за него финансиране, ако 
има такова, взетите мерки за 
осигуряване на достъп до нови 
продукти, както и неговия статут.

Or. en

Обосновка

Мерките, взети за осигуряване на достъп до нови продукти, следва да бъдат описани 
и използвани като критерии за оценка на EDCTP2. Без ясно формулирани критерии за 
оценка, обхващащи достъпа на пациентите, постигането на основната цел на 
финансирането по EDCTP няма да бъде адекватно наблюдавано и оценявано.

Изменение 124
Мишел Ривази

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2-IS изготвя годишен доклад, в 
който се съдържа подробен преглед на 
изпълнението на програмата EDCTP2. В 
прегледа се предоставя информация 
относно всяка дейност, подбрана в 
съответствие с работния план, 
включително непреки действия, 
подбрани чрез покани за представяне на 
предложения, отправени от EDCTP-IS. 
Тази информация включва описание на 
всяка дейност, включително непряко 
действие, неговия бюджет, размера на, 
определеното за него финансиране, ако 
има такова, както и неговия статут.

EDCTP2-IS изготвя годишен доклад, в 
който се съдържа подробен преглед на 
изпълнението на програмата EDCTP2. В 
прегледа се предоставя информация 
относно всяка дейност, подбрана в 
съответствие с работния план, 
включително непреки действия, 
подбрани чрез покани за представяне на 
предложения, отправени от EDCTP-IS. 
Тази информация включва описание на 
всяка дейност, включително непряко 
действие, неговия бюджет, размера на, 
определеното за него финансиране, ако 
има такова, взетите мерки за 
осигуряване на достъп до нови 
продукти, както и неговия статут.



PE522.974v01-00 56/62 AM\1009061BG.doc

BG

Or. en

Изменение 125
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно 
броя на проектите, подадени и одобрени 
за финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 
участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество и
дейностите по разпространение на 
резултатите.

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно 
броя на проектите, подадени и одобрени 
за финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 
участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество,
дейностите по разпространение на 
резултатите, както и взетите мерки за 
осигуряване на достъп до нови 
продукти.

Or. en

Изменение 126
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно 
броя на проектите, подадени и одобрени 
за финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно 
проектите, подадени и одобрени за 
финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 
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участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество и 
дейностите по разпространение на 
резултатите.

участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество и 
дейностите по разпространение на 
резултатите, както и взетите мерки за 
осигуряване на достъп.

Or. en

Изменение 127
Мишел Ривази

Предложение за решение
Приложение ІІ – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно 
броя на проектите, подадени и одобрени 
за финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 
участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество и 
дейностите по разпространение на 
резултатите.

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно 
броя на проектите, подадени и одобрени 
за финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 
участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество и 
дейностите по разпространение на 
резултатите, както и взетите мерки за 
осигуряване на достъп.

Or. en

Изменение 128
Морис Понга, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение III – параграф 1 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОС взема решения с консенсус. При 
липса на консенсус ОС взема решенията 
си с мнозинство от най-малко 75 % от 
гласовете.

ОС взема решения с консенсус.
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При липса на консенсус ОС взема 
решенията си с мнозинство от най-
малко 75 % от гласовете. В този случай 
всеки член на ОС има определен брой 
гласове, който е пропорционален на 
размера на 
финансовото/нефинансовото му 
участие в програмата EDCTP2 през 
предходната финансова година.

Or. fr

Изменение 129
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОС взема решения с консенсус. При 
липса на консенсус ОС взема 
решенията си с мнозинство от най-
малко 75 % от гласовете.

ОС взема решенията си с мнозинство от 
най-малко 75 % от гласовете.

Or. en

Изменение 130
Морис Понга, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение III – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ОС назначава управителен съвет, 
който упражнява надзор над 
секретариата на EDCTP-IS (наричан по-
долу „СКТ“), създаден от ОС като 
изпълнителен орган на програмата 
EDCTP2. СКТ има следните задачи:

(2) ОС назначава управителен съвет. 
Като прави това, ОС надлежно взема 
предвид приноса на участващите 
държави, като също така следи за 
балансирано географско разпределение 
на членовете на този съвет. 
Участието на поне един 
представител на африканските 
държави на юг от Сахара е 
гарантирано.
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Управителният съвет упражнява 
надзор над секретариата на EDCTP-IS 
(наричан по-долу „СКТ“), създаден от 
ОС като изпълнителен орган на 
програмата EDCTP2. СКТ има следните 
задачи:

Or. fr

Изменение 131
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ОС назначава управителен съвет, 
който упражнява надзор над 
секретариата на EDCTP-IS (наричан по-
долу „СКТ“), създаден от ОС като 
изпълнителен орган на програмата 
EDCTP2. СКТ има следните задачи:

(2) ОС назначава управителен съвет, 
който упражнява надзор над 
секретариата на EDCTP-IS (наричан по-
долу „СКТ“), създаден от ОС като 
изпълнителен орган на програмата 
EDCTP2. СКТ има най-малко следните 
задачи:

Or. en

Изменение 132
Вики Форд

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да представлява EDCTP2-IS; а) да изпълнява годишния работен 
план;

Or. en

Изменение 133
Вики Форд

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изпълнява програмата EDCTP2 и 
да управлява тези нейни дейности, 
които са поверени на EDCTP2-IS 
съгласно годишния работен план;

заличава се

Or. en

Изменение 134
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да публикува информация относно 
провежданите проекти, включително 
общата стойност на всеки проект и 
имената на участниците;

Or. ro

Изменение 135
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Научен консултативен комитет 
(наричан по-долу „НКК“) предоставя 
становища на ОС относно 
стратегическите приоритети на 
програмата EDCTP2.

(3) Стратегически консултативен 
комитет (наричан по-долу „СКК“) 
предоставя стратегически и научни 
становища на ОС, съвета и СКТ.

Or. en

Изменение 136
Тереса Риера Мадурей



AM\1009061BG.doc 61/62 PE522.974v01-00

BG

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

НКК се назначава от ОС и се състои от 
европейски и африкански независими 
експерти, които са компетентни в 
областите, отнасящи се до програмата 
EDCTP2.

НКК се назначава от ОС и се състои от 
европейски и африкански независими 
експерти, които са компетентни в 
областите, отнасящи се до програмата 
EDCTP2. Неговият състав се стреми 
към постигане на равенство между 
половете съгласно член 15 от 
Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 137
Вики Форд, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 3 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да прави преглед и да предоставя 
научни и технически становища на ОС 
относно съдържанието, обхвата и 
измерението на проекта за годишен 
работен план на EDCTP2, включително 
обхванатите заболявания и подходите, 
които ще бъдат приети;

б) да предоставя научни и технически 
становища на ОС относно 
съдържанието, обхвата и измерението 
на проекта за годишен работен план на 
EDCTP2, включително обхванатите 
заболявания и подходите, които ще 
бъдат приети;

Or. en

Изменение 138
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 3а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) ОС, в сътрудничество с научния 
комитет, създава Комитет по етика.
Комитетът по етика одобрява 
предварително протокола за всички 
клинични изпитвания, финансирани 
или съфинансирани по EDCTP2, и 
провежда редовни одити на 
спазването на етичните стандарти 
на място. Той докладва на ОС.
ОС определя броя на членовете на 
Комитета по етика и условията за 
тяхното назначаване.

Or. en


