
AM\1009061CS.doc PE522.974v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2013/0243(COD)

5. 12. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
32 - 138

Návrh zprávy
Vicky Ford
(PE522.973v01-00)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na druhém 
programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických 
hodnoceních prováděném společně několika členskými státy

Návrh rozhodnutí
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))



PE522.974v01-00 2/57 AM\1009061CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\1009061CS.doc 3/57 PE522.974v01-00

CS

Pozměňovací návrh 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 20134 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení vyššího dopadu na výzkum 
a inovace tím, že přispěje k posílení
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
včetně účasti Unie na programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy.

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (20142020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 20134 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení vyššího dopadu na výzkum 
a inovace tím, že rozvine těsnější 
součinnost, posílí koordinaci a zamezí 
zbytečnému zdvojování mezinárodních, 
vnitrostátních a regionálních výzkumných 
programů. Partnerství v rámci veřejného 
sektoru, včetně účasti Unie na programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy, by mělo 
dosáhnout těchto cílů, splnit podmínky 
stanovené v nařízení, zejména v článku 
20, a být plně v souladu s obecnými 
zásadami Horizontu 2020.

__________________ __________________
4Úř. věst… [rámcový program 
Horizont 2020].

4Úř. věst… [rámcový program 
Horizont 2020].

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020 týkajících se partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru a toho, 
čeho by měla dosáhnout.

Pozměňovací návrh 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V roce 2009 vydali nezávislí odborníci 
zprávu o průběžném hodnocení programu 
EDCTP18. Stanovisko panelu odborníků 
bylo takové, že program EDCTP1 poskytl 
jedinečnou platformu pro skutečný dialog 
s africkými vědci a začal odstraňovat rozdíl 
mezi severem a jihem budováním 
výzkumných kapacit a zajišťováním 
studijních a pracovních příležitostí pro 
mladé africké výzkumné pracovníky. Na 
základě této zprávy patří k základním 
otázkám, jež jsou zvažovány s ohledem na 
druhý program Partnerství evropských a 
rozvojových zemí při klinických 
hodnoceních (dále jen „program 
EDCTP2“), toto: stávající oblast 
působnosti programu EDCTP1 je třeba 
změnit a rozšířit; je nutno dále zlepšit 
integraci evropských vnitrostátních 
programů, je třeba posílit a rozšířit 
spolupráci s ostatními významnými 
veřejnými a soukromými poskytovateli 
financování, včetně farmaceutického 
odvětví, je nutné rozvíjet synergie 
s opatřeními evropské vnější politiky, 
zejména s rozvojovou pomocí Unie; je 
třeba objasnit a zjednodušit pravidla 
spolufinancování, je nezbytné posílit 
nástroje pro monitorování.

(4) V roce 2009 vydali nezávislí odborníci 
zprávu o průběžném hodnocení programu 
EDCTP18. Stanovisko panelu odborníků 
bylo takové, že program EDCTP1 poskytl 
jedinečnou platformu pro skutečný dialog 
s africkými vědci a začal odstraňovat rozdíl 
mezi severem a jihem budováním
výzkumných kapacit a zajišťováním 
studijních a pracovních příležitostí pro 
mladé africké výzkumné pracovníky. Na 
základě této zprávy patří k základním 
otázkám, jež jsou zvažovány s ohledem na 
druhý program Partnerství evropských a 
rozvojových zemí při klinických 
hodnoceních (dále jen „program 
EDCTP2“), toto: stávající oblast 
působnosti programu EDCTP1 je třeba 
změnit a rozšířit; kapacity rozvojových 
zemí v oblasti řádného provádění a řízení 
klinických hodnocení by měly být 
v případě potřeby dále rozvíjeny a 
posilovány, zejména pak úloha a rozvoj 
etických přezkumných výborů, a je nutno 
dále zlepšit odpovídající regulační 
prostředí, koordinaci, spolupráci a 
případně integraci evropských 
vnitrostátních programů; je třeba posílit a 
rozšířit spolupráci s ostatními významnými 
veřejnými a soukromými poskytovateli 
financování, včetně farmaceutického 
odvětví, je nutné rozvíjet synergie 
s opatřeními evropské vnější politiky, 
zejména s rozvojovou pomocí Unie; je 
třeba objasnit a zjednodušit pravidla 
spolufinancování, je nezbytné posílit 
nástroje pro monitorování.

__________________ __________________
8Van Velzen et al., zpráva o nezávislém 
externím hodnocení, prosinec 2009.

8Van Velzen et al., zpráva o nezávislém 
externím hodnocení, prosinec 2009.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V roce 2009 vydali nezávislí odborníci 
zprávu o průběžném hodnocení programu 
EDCTP18. Stanovisko panelu odborníků 
bylo takové, že program EDCTP1 poskytl 
jedinečnou platformu pro skutečný dialog 
s africkými vědci a začal odstraňovat rozdíl 
mezi severem a jihem budováním 
výzkumných kapacit a zajišťováním 
studijních a pracovních příležitostí pro 
mladé africké výzkumné pracovníky. Na 
základě této zprávy patří k základním 
otázkám, jež jsou zvažovány s ohledem na 
druhý program Partnerství evropských a 
rozvojových zemí při klinických 
hodnoceních (dále jen „program 
EDCTP2“), toto: stávající oblast 
působnosti programu EDCTP1 je třeba 
změnit a rozšířit; je nutno dále zlepšit 
integraci evropských vnitrostátních 
programů, je třeba posílit a rozšířit 
spolupráci s ostatními významnými 
veřejnými a soukromými poskytovateli 
financování, včetně farmaceutického 
odvětví, je nutné rozvíjet synergie 
s opatřeními evropské vnější politiky, 
zejména s rozvojovou pomocí Unie; je 
třeba objasnit a zjednodušit pravidla 
spolufinancování, je nezbytné posílit 
nástroje pro monitorování.

(4) V roce 2009 vydali nezávislí odborníci 
zprávu o průběžném hodnocení programu 
EDCTP18. Stanovisko panelu odborníků 
bylo takové, že program EDCTP1 poskytl 
jedinečnou platformu pro skutečný dialog 
s africkými vědci a začal odstraňovat rozdíl 
mezi severem a jihem budováním 
výzkumných kapacit a zajišťováním 
studijních a pracovních příležitostí pro 
mladé africké výzkumné pracovníky. Na 
základě této zprávy patří k základním 
otázkám, jež jsou zvažovány s ohledem na 
druhý program Partnerství evropských a 
rozvojových zemí při klinických 
hodnoceních (dále jen „program 
EDCTP2“), toto: stávající oblast 
působnosti programu EDCTP1 je třeba 
změnit a rozšířit; je nutno dále zlepšit 
integraci evropských vnitrostátních 
programů, je třeba posílit a rozšířit 
součinnost s ostatními významnými 
veřejnými a soukromými partnery, včetně 
farmaceutického odvětví, občanské 
společnosti či nevládních organizací, je 
nutné rozvíjet synergie s opatřeními 
evropské vnější politiky, zejména 
s rozvojovou pomocí Unie v oblasti 
zdravotní péče; je třeba objasnit a 
zjednodušit pravidla spolufinancování, je 
nezbytné posílit nástroje pro monitorování.

__________________ __________________
8Van Velzen et al., zpráva o nezávislém 
externím hodnocení, prosinec 2009.

8Van Velzen et al., zpráva o nezávislém 
externím hodnocení, prosinec 2009.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V roce 2009 vydali nezávislí odborníci 
zprávu o průběžném hodnocení programu 
EDCTP18. Stanovisko panelu odborníků 
bylo takové, že program EDCTP1 poskytl 
jedinečnou platformu pro skutečný dialog 
s africkými vědci a začal odstraňovat rozdíl 
mezi severem a jihem budováním 
výzkumných kapacit a zajišťováním 
studijních a pracovních příležitostí pro 
mladé africké výzkumné pracovníky. Na 
základě této zprávy patří k základním 
otázkám, jež jsou zvažovány s ohledem na 
druhý program Partnerství evropských a 
rozvojových zemí při klinických 
hodnoceních (dále jen „program 
EDCTP2“), toto: stávající oblast 
působnosti EDCTP je třeba změnit a 
rozšířit; je nutno dále zlepšit integraci 
evropských vnitrostátních programů; je 
třeba posílit a rozšířit spolupráci 
s ostatními významnými veřejnými 
a soukromými poskytovateli financování, 
včetně farmaceutického odvětví; je nutné 
rozvíjet synergie s opatřeními evropské 
vnější politiky, zejména s rozvojovou 
pomocí EU, je třeba objasnit a zjednodušit 
pravidla spolufinancování; je nezbytné 
posílit nástroje pro monitorování.

(4) V roce 2009 vydali nezávislí odborníci 
zprávu o průběžném hodnocení programu 
EDCTP1. Stanovisko panelu odborníků 
bylo takové, že program EDCTP1 poskytl 
jedinečnou platformu pro skutečný dialog 
s africkými vědci a začal odstraňovat rozdíl 
mezi severem a jihem budováním 
výzkumných kapacit a zajišťováním 
studijních a pracovních příležitostí pro 
mladé africké výzkumné pracovníky. Na 
základě této zprávy patří k základním 
otázkám, jež jsou zvažovány s ohledem na 
druhý program Partnerství evropských a 
rozvojových zemí při klinických 
hodnoceních (dále jen „program 
EDCTP2“), toto:

– stávající oblast působnosti EDCTP je 
třeba změnit a rozšířit;

– musí být podporováno odborné 
vzdělávání a posilovány kapacity 
rozvojových zemí;
– je nutno dále zlepšit integraci evropských 
vnitrostátních programů;

– je třeba posílit a rozšířit spolupráci 
s veřejnými a soukromými partnery, 
včetně farmaceutického odvětví, 
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partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, jako jsou partnerství v oblasti 
vývoje produktu (product development 
partnerships), partnerství s nevládními 
organizacemi nebo nadacemi;
– je nutné rozvíjet synergie s opatřeními 
evropské vnější politiky, zejména 
s rozvojovou pomocí EU;
– je třeba objasnit a zjednodušit pravidla 
spolufinancování;

– je nezbytné posílit nástroje pro 
monitorování.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., zpráva o nezávislém 
externím hodnocení, prosinec 2009.

8 Van Velzen et al., zpráva o nezávislém 
externím hodnocení, prosinec 2009.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle rozhodnutí Rady … /2013/EU ze 
dne … 2013 o zřízení zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020)9 je možná další podpora pro druhý 
program EDCTP2.

(5) Podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013, jímž se zřizuje program 
Horizont 20208a, a rozhodnutí Rady … 
/2013/EU ze dne … 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 – rámcového programu pro 
výzkum a inovace (2014–2020)9 je možná 
další podpora pro druhý program EDCTP2.

__________________ __________________
8a Úř. věst. L ... [Horizont 2020].

9Úř. věst. L … [zvláštní program 
k provedení Horizontu 2020].

9Úř. věst. L … [zvláštní program 
k provedení Horizontu 2020].

Or. en
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Odůvodnění

Měl by být uveden odkaz nejen na zvláštní program, ale také na rámcový program, aby bylo 
možno dokázat soulad s článkem 20 rámcového programu a zásadami v něm stanovenými.

Pozměňovací návrh 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropská unie je významným 
poskytovatelem financovaní pro výzkum 
nemocí souvisejících s chudobou a 
opomíjených infekčních chorob. Komise a 
členské státy totiž přispívají přibližně 
čtvrtinou (22 %) investic poskytovaných 
vládami v této oblasti na celosvětové 
úrovni. Evropská unie je také hlavním 
subjektem v oblasti celosvětového zdraví. 
Komise a členské státy například poskytují 
přibližně polovinu prostředků Světového 
fondu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Podpora boje proti nemocem 
souvisejícím s chudobou by rovněž 
pomohla ochránit od těchto nemocí 
evropské občany, neboť zvýšení globální 
mobility (včetně cestovního ruchu), 
migrační přesuny a změny v zeměpisném 
šíření těchto nemocí vedou k tomu, že 
Evropa může v souvislosti s těmito 
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nemocemi čelit novým či opětovným 
výzvám.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Unie a členské státy jsou největšími 
přispěvateli Světového fondu pro boj proti 
AIDS, tuberkulóze a malárii. V této 
souvislosti by bylo vhodné zvážit, zda část 
příspěvku Unie do tohoto fondu 
nenasměrovat do opatření, jejichž cílem je 
usnadnit přesun výsledků programu 
EDCTP k dotčenému obyvatelstvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) V roce 2010 Rada ve svých závěrech 
o „úloze EU v oblasti celosvětového 
zdraví“ vyzvala EU k prosazování 
účinného a spravedlivého financování 
výzkumu, který je přínosem pro zdraví 
všech lidí a který zajistí, že inovace a 
zásahy povedou k přístupným a cenově 
dostupným řešením. Měly by být 
prozkoumány zejména modely, jež oddělí 
náklady na výzkum a vývoj od ceny léků, 
včetně možností přenosu technologií do 
rozvojových zemí.
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Pozměňovací návrh 41
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V souladu s cíli rámcového programu 
Horizont 2020 by všechny členské státy 
a země přidružené k rámcovému programu 
Horizont 2020 měly mít právo zúčastnit se 
programu EDCTP2.

(13) V souladu s cíli rámcového programu 
Horizont 2020 by všechny členské státy 
a země přidružené k rámcovému programu 
Horizont 2020 měly mít právo zúčastnit se 
programu EDCTP2. Je nutné zajistit, aby 
projekty, na něž jsou čerpány prostředky 
z rámcového programu Horizont 2020, 
neporušovaly mezinárodní humanitární 
právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování výzkumu a 
inovací, by pro partnerství subjektů 
v rámci veřejného sektoru měly být 
vytvořeny jednoduché modely řízení a 
mělo by se zabránit existenci různých 
souborů pravidel v rámci programu 
Horizont 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Měly by být zjištěny a odstraněny 
překážky, jež brání v účasti na programu 
novým subjektům. V této souvislosti by 
měla být podporována účast malých a 
středních podniků, univerzit a 
výzkumných center.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zúčastněné státy zamýšlejí přispívat 
na provádění programu EDCTP2 během 
období, kterého se tento program týká 
(2014–2024).

(14) Zúčastněné státy zamýšlejí přispívat 
na provádění programu EDCTP2 během 
období, kterého se tento program týká 
(2014–2020).

Or. en

Odůvodnění

Souběžná existence dvou generací partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru, jež budou 
vydávat výzvy k předkládání návrhů od roku 2020, by zvýšila administrativní náklady a 
složitost financování výzkumu EU a znepřehlednila stávající částky, jež jsou každý rok 
vynakládány. Doba trvání partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru by se proto měla 
sladit s dobou trvání programu Horizont 2020 a budoucích rámcových programů.

Pozměňovací návrh 45
Christian Ehler



PE522.974v01-00 12/57 AM\1009061CS.doc

CS

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování výzkumu a 
inovací na evropské úrovni, je třeba sladit 
dobu trvání všech partnerství subjektů 
v rámci veřejného sektoru financovaných 
z programu Horizont 2020 s délkou trvání 
rámcového programu, aby se předešlo 
různým souborům pravidel, které by 
platily souběžně, a v budoucnu další 
související administrativní zátěži pro 
účastníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro účast Unie na programu EDCTP2 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020 by měl být stanoven určitý 
strop. V rámci tohoto stropu by měl 
příspěvek Unie odpovídat počátečním
příspěvkům, které přislíbily zúčastněné 
státy, aby bylo dosaženo vysokého 
pákového efektu a zajištěna větší integrace 
programů zúčastněných států. Tento strop 
by měl umožňovat rovněž dorovnání 
příspěvků případných dalších členských 
států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se k programu EDCTP2 připojí 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020.

(15) Pro účast Unie na programu EDCTP2 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020 by měl být stanoven určitý 
strop. V rámci tohoto stropu by měl 
příspěvek Unie odpovídat příspěvkům 
států uvedeným v článku 1 tohoto 
rozhodnutí, aby bylo dosaženo vysokého 
pákového efektu a zajištěna větší integrace 
programů těchto států.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby způsoby vynakládání finančních prostředků programu EDCTP2 byly 
flexibilní.

Pozměňovací návrh 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro účast Unie na programu EDCTP2 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020 by měl být stanoven určitý 
strop. V rámci tohoto stropu by měl 
příspěvek Unie odpovídat počátečním
příspěvkům, které přislíbily zúčastněné 
státy, aby bylo dosaženo vysokého 
pákového efektu a zajištěna větší integrace 
programů zúčastněných států. Tento strop 
by měl umožňovat rovněž dorovnání 
příspěvků případných dalších členských 
států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se k programu EDCTP2 připojí 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020.

(15) Pro účast Unie na programu EDCTP2 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020 by měl být stanoven určitý 
strop. Během tohoto období a v rámci 
tohoto stropu by měl příspěvek Unie 
odpovídat příspěvkům států uvedených 
v článku 1 tohoto rozhodnutí, aby bylo 
dosaženo vysokého pákového efektu a 
zajištěna větší integrace programů těchto
států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro účast Unie na programu 
EDCTP2 během doby trvání rámcového 
programu Horizont 2020 by měl být 

(15) Příspěvek Unie by měl odpovídat 
celkovým příspěvkům, které přislíbily 
zúčastněné státy, aby bylo dosaženo 
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stanoven určitý strop. V rámci tohoto 
stropu by měl příspěvek Unie odpovídat 
počátečním příspěvkům, které přislíbily 
zúčastněné státy, aby bylo dosaženo 
vysokého pákového efektu a zajištěna větší 
integrace programů zúčastněných států.
Tento strop by měl umožňovat rovněž 
dorovnání příspěvků případných dalších 
členských států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se k programu EDCTP2 připojí 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020.

vysokého pákového efektu a zajištěna větší 
integrace programů zúčastněných států, a 
měl by umožňovat rovněž dorovnání 
příspěvků případných dalších členských 
států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se k programu EDCTP2 připojí 
během doby trvání rámcového programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Finanční příspěvek Unie by měl být 
podmíněn formálními závazky 
zúčastněných států, které se týkají 
příspěvků na provádění programu 
EDCTP2, a splněním těchto závazků.

(16) Finanční příspěvek Unie by měl být 
podmíněn formálními závazky 
zúčastněných států, které se týkají 
příspěvků na provádění programu 
EDCTP2, a splněním těchto závazků. 
Klinická hodnocení by měla obdržet 
finanční příspěvek Unie pouze tehdy, 
pokud jsou prováděna v souladu 
s Helsinskou deklarací a vztahují-li se na 
transparentnost údajů stejné standardy 
jako v nařízení [2012/0192].

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je zásadní, aby byl informovaný 
souhlas pro klinická hodnocení 
prováděná v rozvojových zemích vždy 
získán takovým způsobem, aby byl tento 
souhlas skutečně informovaný a skutečně 
dobrovolný.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování pokynů pro získání informovaného souhlasu je často obtížné kvůli nízké míře 
gramotnosti a sociálním, hospodářským a kulturním faktorům. Místní etické výbory, jejichž 
úloha je pro získávání informovaného souhlasu zásadní, jsou často slabé či špatně vybavené a 
v některých zemích neexistují vůbec. Řada účastníků může nedostatečně dobře chápat různé 
aspekty klinických hodnocení v důsledku jazykových bariér, způsobu zveřejnění informací 
nebo termínům používaným v dokumentech pro poskytnutí informovaného souhlasu.

Pozměňovací návrh 51
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Pro zajištění provádění programu 
v souladu s nejvyššími etickými standardy 
by měl být v rámci programu EDCTP2 
vytvořen etický výbor, který by 
přezkoumával protokoly o klinických 
hodnoceních a vykonával etické audity na 
místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, tj. 
přispět k snížení sociální a hospodářské 
zátěže v důsledku nemocí souvisejících 
s chudobou v rozvojových zemích, a 
zejména v subsaharské Africe, urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných a 
cenově dostupných lékařských zásahů 
v případě nemocí souvisejících 
s chudobou, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států kvůli 
nedosažení potřebného kritického 
množství, a to z hlediska lidských i 
finančních zdrojů, a může jich být proto 
z důvodu rozsahu zamýšlené činnosti lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
rozhodnutí rámec toho, co je pro tento účel 
nezbytné.

(28) Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, tj. 
přispět k snížení sociální a hospodářské 
zátěže v důsledku nemocí souvisejících 
s chudobou a opomíjených infekčních 
chorob v rozvojových zemích, a zejména 
v subsaharské Africe, urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných,
snadno použitelných a cenově dostupných 
lékařských zásahů (diagnóza, lék, léčba a 
očkování) přizpůsobených konkrétní 
situaci rozvojových zemí, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států kvůli nedosažení potřebného 
kritického množství, a to z hlediska 
lidských i finančních zdrojů, a může jich 
být proto z důvodu rozsahu zamýšlené 
činnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, tj. 
přispět k snížení sociální a hospodářské 
zátěže v důsledku nemocí souvisejících 
s chudobou v rozvojových zemích, a 
zejména v subsaharské Africe, urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných a 

(28) Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, tj. 
přispět k snížení sociální a hospodářské 
zátěže v důsledku nemocí souvisejících 
s chudobou v rozvojových zemích, a 
zejména v subsaharské Africe, urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných, 
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cenově dostupných lékařských zásahů 
v případě nemocí souvisejících 
s chudobou, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států kvůli 
nedosažení potřebného kritického 
množství, a to z hlediska lidských i 
finančních zdrojů, a může jich být proto 
z důvodu rozsahu zamýšlené činnosti lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
rozhodnutí rámec toho, co je pro tento účel 
nezbytné,

přístupných a cenově dostupných 
lékařských zásahů v případě nemocí 
souvisejících s chudobou a opomíjených 
chorob, nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států kvůli nedosažení 
potřebného kritického množství, a to 
z hlediska lidských i finančních zdrojů, a 
může jich být proto z důvodu rozsahu 
zamýšlené činnosti lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec 
toho, co je pro tento účel nezbytné,

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Výsledky klinických hodnocení a 
dalších výzkumných činností 
vykonávaných v rámci programu 
EDCTP2 by měly být šířeny co nejdříve, 
vhodným způsobem a v souladu 
s nařízením (EU) č. … [pravidla pro účast 
a šíření výsledků Horizontu 2020], 
přičemž se uplatní zejména otevřený 
přístup, pokud jde o šíření prostřednictvím 
vědeckých publikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Měly by být zjištěny a odstraněny 
překážky, jež brání v účasti na programu 
novým subjektům. V této souvislosti by 
měla být podporována účast malých a 
středních podniků, univerzit a 
výzkumných center.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí 683 milionů EUR a sestává:

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí 683 milionů EUR a odpovídá 
příspěvkům zúčastněných států uvedeným 
v článku 1.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby způsoby vynakládání finančních prostředků programu EDCTP2 byly 
flexibilní.

Pozměňovací návrh 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
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včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí 683 milionů EUR a sestává:

včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí 683 milionů EUR a odpovídá 
příspěvkům zúčastněných států uvedeným 
v článku 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí 683 milionů EUR a sestává:

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí nejméně 683 milionů EUR 
a odpovídá příspěvkům zúčastněných 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí 683 milionů EUR a sestává:

1. Maximální finanční příspěvek Unie, 
včetně prostředků ESVO, pro program 
EDCTP2 činí 597,625 milionů EUR a 
sestává:

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru by měl být snížen o 12,5 % 
v důsledku celkového snížení finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, 
tak aby nebyla ohrožena křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci na 
jedné straně a financování partnerství na straně druhé.
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Pozměňovací návrh 60
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) z částky ve výši 594 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům zúčastněných 
států, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby způsoby vynakládání finančních prostředků programu EDCTP2 byly 
flexibilní.

Pozměňovací návrh 61
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) z částky ve výši 594 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům zúčastněných 
států, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) z částky ve výši 594 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům zúčastněných 

vypouští se
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států, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) z částky ve výši 594 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům zúčastněných 
států, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1;

a) z částky ve výši 519,75 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům zúčastněných 
států, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru by měl být snížen o 12,5 % 
v důsledku celkového snížení finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, 
tak aby nebyla ohrožena křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci na 
jedné straně a financování partnerství na straně druhé.

Pozměňovací návrh 64
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z částky ve výši 89 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům ostatních 
členských států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se programu EDCTP2 účastní 
v souladu s čl. 1 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby způsoby vynakládání finančních prostředků programu EDCTP2 byly 
flexibilní.

Pozměňovací návrh 65
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z částky ve výši 89 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům ostatních 
členských států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se programu EDCTP2 účastní 
v souladu s čl. 1 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z částky ve výši 89 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům ostatních 
členských států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se programu EDCTP2 účastní 
v souladu s čl. 1 odst. 2.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z částky ve výši 89 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům ostatních 
členských států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se programu EDCTP2 účastní 
v souladu s čl. 1 odst. 2.

b) z částky ve výši 77,875 milionů EUR 
odpovídající příspěvkům ostatních 
členských států nebo zemí přidružených 
k rámcovému programu Horizont 2020, 
které se programu EDCTP2 účastní 
v souladu s čl. 1 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru by měl být snížen o 12,5 % 
v důsledku celkového snížení finančních prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, 
tak aby nebyla ohrožena křehká rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci na 
jedné straně a financování partnerství na straně druhé.

Pozměňovací návrh 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zúčastněné státy prokáží, že program 
EDCTP2 je zřízen v souladu s cíli a 
výzkumnými prioritami výzev v oblasti 
výzkumu ve zdravotnictví, tak jak byly 
stanoveny v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013, jímž se zřizuje program 
Horizont 2020, a rozhodnutí Rady … 
/2013/EU ze dne … 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 – rámcového programu 
pro výzkum a inovace (2014–2020);

Or. en



PE522.974v01-00 24/57 AM\1009061CS.doc

CS

Odůvodnění

Toto doplnění klade důraz na potřebu značné soudržnosti činností spadajících do partnerství 
subjektů v rámci veřejného sektoru a výzkumných priorit vymezených v rámcovém programu 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zúčastněné státy prokáží, že program 
EDCTP2 je zřízen v souladu s obecnými 
zásadami, jimiž se řídí rámec programu 
Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

Tímto doplněním je zdůrazněno, že je důležité, aby partnerství subjektů v rámci veřejného 
sektoru dodržovalo obecné zásady platné pro rámec programu Horizont 2020, jako je 
otevřený přístup, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, jež byly dohodnuty během 
vyjednávání programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) zúčastněné státy prokáží, že program 
EDCTP2 je zřízen v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 20 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 2013, jímž se 
zřizuje program Horizont 2020;

Or. en
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Odůvodnění

Toto doplnění zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty během vyjednávání 
rámcového programu Horizont 2020, týkající se partnerství subjektů v rámci veřejného 
sektoru.

Pozměňovací návrh 71
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) každý zúčastněný stát se zaváže přispět 
k financování programu EDCTP2.

e) každý zúčastněný stát se zaváže přispět 
k financování programu EDCTP2, a to 
peněžními i nepeněžními prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je nastolení souladu s nařízením o rámcovém programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 72
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zadavatel jakéhokoli klinického 
hodnocení financovaného zcela nebo 
zčásti z programu EDCTP2 prokáže, že 
informovaný souhlas každého subjektu 
byl získán v souladu s Helsinskou 
deklarací;

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování pokynů pro získání informovaného souhlasu je často obtížné kvůli nízké míře 
gramotnosti a sociálním, hospodářským a kulturním faktorům. Místní etické výbory, jejichž 
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úloha je pro získávání informovaného souhlasu zásadní, jsou často slabé či špatně vybavené a 
v některých zemích neexistují vůbec. Řada účastníků může nedostatečně dobře chápat různé 
aspekty klinických hodnocení v důsledku jazykových bariér, způsobu zveřejnění informací 
nebo termínům používaným v dokumentech pro poskytnutí informovaného souhlasu.

Pozměňovací návrh 73
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) žádné klinické hodnocení financované 
či spolufinancované z programu EDCTP2 
nebude zahájeno před:
– schválením protokolu etickým výborem 
zřízeným v rámci programu EDCTP2,
– registrací s číslem hodnocení na 
internetových stránkách spravovaných 
sekretariátem EDCTP,
– předložením důkazu zadavatele o 
dostatečném pojistném krytí pro náhradu 
přímé či nepřímé újmy na zdraví, kterou 
utrpěl (utrpěly) subjekt (subjekty) 
klinického hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Činnosti mohou zahrnovat činnosti 
uvedené ve vnitrostátních programech 
zúčastněných států i nové činnosti, včetně 
výzev k předkládání návrhů, které řídí 
prováděcí struktura EDCTP2.

Činnosti mohou zahrnovat činnosti
vykonávané veřejnými či soukromými 
neziskovými výzkumnými organizacemi 
zahrnuté mezi činnosti uvedené ve 
vnitrostátních programech zúčastněných 
států i nové činnosti, včetně výzev 
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k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP2.

Or. en

Odůvodnění

Na žádost Fondation Merieux.

Pozměňovací návrh 75
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Činnosti jsou uvedeny v pracovním plánu 
programu EDCTP2, který prováděcí 
struktura EDCTP2 každoročně schvaluje 
na základě kladného výsledku externího 
posouzení v rámci mezinárodního
vzájemného hodnocení podle čl. 14 odst. 1 
nařízení (EU) č. … [pravidla pro účast a 
šíření výsledků Horizontu 2020], pokud jde 
o jejich přispění k cílům programu 
EDCTP2.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí struktura EDCTP2 vytvoří a 
bude spravovat internetové stránky 
založené na stejném modelu jako je 
databáze EudraVigilance u Evropské 
agentury pro léčivé přípravky, na nichž 
zveřejní zprávy o klinických studiích 
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jakéhokoli klinického hodnocení 
financovaného z programu EDCTP2, ať 
už je výsledek pozitivní, negativní či 
nerozhodný.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je chránit subjekty klinických hodnocení, zejména v zemích se slabou demokracií a 
chybějícími účinnými vyvažujícími silami.

Pozměňovací návrh 77
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí struktura EDCTP2 provede 
alespoň jeden audit na místě u každého 
klinického hodnocení financovaného či 
spolufinancovaného z programu 
EDCTP2, zaměřený na etické podmínky 
hodnocení a plné uplatňování protokolu. 
Po provedení každého auditu bude 
zaslána zpráva Komisi a delegaci AKT při 
Evropském parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité, aby žádné neetické klinické hodnocení na světě nebylo prováděno za 
účasti finančních prostředků evropských daňových poplatníků.

Pozměňovací návrh 78
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z příspěvků ve formě věcného plnění 
spočívajících v nákladech, které 
zúčastněným státům vznikly při provádění 
činností uvedených v pracovním plánu 
podle čl. 4 odst. 1 nebo ve vztahu ke 
správnímu rozpočtu prováděcí struktury 
EDCTP2.

b) z příspěvků ve formě věcného plnění 
spočívajících v nákladech, které 
zúčastněným státům vznikly při provádění 
činností přímo uvedených v pracovním 
plánu podle čl. 4 odst. 1 nebo ve vztahu ke 
správnímu rozpočtu prováděcí struktury 
EDCTP2.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na nepřímé akce vybrané a financované 
prováděcí strukturou EDCTP2 v souladu 
s pracovním plánem uvedeným v čl. 4 
odst. 1 nebo na základě výzev 
k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP2, se vztahuje nařízení 
(EU) č. … [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020]. V souladu 
s uvedeným nařízením se prováděcí 
struktura EDCTP2 považuje za financující 
orgán a poskytuje finanční podporu pro 
nepřímé akce v souladu s přílohou II tohoto 
rozhodnutí.

1. Na nepřímé akce vybrané a financované 
prováděcí strukturou EDCTP2 na základě 
výzev k předkládání návrhů, které řídí 
prováděcí struktura EDCTP2, se vztahuje 
nařízení (EU) č. … [pravidla pro účast a 
šíření výsledků Horizontu 2020]. V 
souladu s uvedeným nařízením se 
prováděcí struktura EDCTP2 považuje za 
financující orgán a poskytuje finanční 
podporu pro nepřímé akce v souladu 
s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zabránit nejasnostem ohledně toho, že se uplatní pravidla pro účast a že projekty 
budou zahrnuty a vybrány prostřednictvím konkurenčních výzev k předkládání návrhů.

Pozměňovací návrh 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výzvy EDCTP2 k předkládání návrhů se 
zveřejní na internetovém účastnickém 
portálu programu Horizont 2020, a to 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace stanovenými v čl. 60 odst. 
1 a čl. 128 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

Or. en

Odůvodnění

Během třístranných jednání o programu Horizont 2020 se instituce dohodly na podpoře větší 
soudržnosti všech možností výzev k předkládání návrhů financovaných v rámci programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem Komise přislíbila podpořit zveřejnění výzev k předkládání 
návrhů organizovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru a v rámci 
partnerství subjektů veřejného sektoru na účastnickém portálu programu Horizont 2020. 
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dobrovolný závazek na právní povinnost, a 
zaručit tak jednoduché a přístupné informování žadatelů.

Pozměňovací návrh 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede do 31. prosince 2017 
průběžné hodnocení programu EDCTP2. O 
tomto hodnocení Komise vyhotoví zprávu, 
která bude obsahovat závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

1. Komise provede do 31. prosince 2017 
průběžné hodnocení programu EDCTP2. O 
tomto hodnocení Komise vyhotoví zprávu, 
která bude obsahovat závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018. Průběžné hodnocení 
programu EDCTP2 tvoří součást 
průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 a je s ním sestavováno 
společně.
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Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede do 31. prosince 2017
průběžné hodnocení programu EDCTP2. O 
tomto hodnocení Komise vyhotoví zprávu, 
která bude obsahovat závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
30. června 2018.

1. Komise provede do 30. června 2018
průběžné hodnocení programu EDCTP2. O 
tomto hodnocení Komise vyhotoví zprávu, 
která bude obsahovat závěry hodnocení 
a připomínky Komise. Tuto zprávu zašle 
Komise Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince 2018.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program EDCTP2 přispěje k snížení 
sociální a hospodářské zátěže v důsledku 
nemocí souvisejících s chudobou 
v rozvojových zemích, zejména 
v subsaharské Africe, a to urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných a 
cenově dostupných lékařských zásahů
v případě nemocí související s chudobou 
v partnerství se subsaharskou Afrikou.

Program EDCTP2 přispěje k snížení 
sociální a hospodářské zátěže v důsledku 
nemocí souvisejících s chudobou a 
opomíjených infekčních chorob se 
zaměřením na choroby, jež postihují 
zejména nejzranitelnější část obyvatelstva, 
jako jsou ženy a děti. Za tímto účelem má 
urychlit klinický vývoj účinných, 
bezpečných, snadno použitelných a
cenově dostupných lékařských zásahů
přizpůsobených konkrétní situaci 
rozvojových zemí, a to v partnerství
s rozvojovými zeměmi a zejména se 
zeměmi subsaharské Afriky. Klinický 
vývoj bude moc pokrýt všechny fáze 
procesu, od fáze I až po fázi IV. 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program EDCTP2 přispěje k snížení 
sociální a hospodářské zátěže v důsledku 
nemocí souvisejících s chudobou 
v rozvojových zemích, zejména 
v subsaharské Africe, a to urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných a 
cenově dostupných lékařských zásahů 
v případě nemocí související s chudobou 
v partnerství se subsaharskou Afrikou.

Program EDCTP2 přispěje k snížení 
sociální a hospodářské zátěže v důsledku 
nemocí souvisejících s chudobou 
v rozvojových zemích, zejména 
v subsaharské Africe, a to urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných, 
přístupných a cenově dostupných 
lékařských zásahů v případě nemocí 
související s chudobou a opomíjených 
infekčních chorob v partnerství se 
subsaharskou Afrikou.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Program EDCTP2 přispěje k snížení 
sociální a hospodářské zátěže v důsledku 
nemocí souvisejících s chudobou 
v rozvojových zemích, zejména 
v subsaharské Africe, a to urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných a 
cenově dostupných lékařských zásahů 
v případě nemocí související s chudobou 
v partnerství se subsaharskou Afrikou.

Program EDCTP2 přispěje k snížení 
sociální a hospodářské zátěže v důsledku 
nemocí souvisejících s chudobou 
v rozvojových zemích, zejména 
v subsaharské Africe, a to urychlením 
klinického vývoje účinných, bezpečných, 
přístupných, přiměřených a cenově 
dostupných lékařských zásahů v případě 
nemocí související s chudobou 
v partnerství se subsaharskou Afrikou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyšší počet nových nebo lepších 
lékařských zásahů proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a jiným nemocem 
souvisejícím s chudobou a do konce 
programu zajištění nejméně jednoho 
nového lékařského zásahu; vydání
nejméně 30 pokynů k lepšímu nebo 
širšímu využívání stávajících lékařských 
zásahů a dosažení pokroku při klinickém 
vývoji nejméně 20 potenciálních 
lékařských zásahů.

a) vyšší počet nových nebo lepších 
lékařských zásahů proti nemocem 
souvisejícím s chudobou a opomíjeným 
infekčním chorobám a do konce programu 
vydání pokynů k lepšímu nebo širšímu 
využívání stávajících lékařských zásahů 
a dosažení pokroku při klinickém vývoji 
potenciálních lékařských zásahů. 
a dosažení pokroku při klinickém vývoji 
potenciálních lékařských zásahů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyšší počet nových nebo lepších 
lékařských zásahů proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a jiným nemocem 
souvisejícím s chudobou a do konce 
programu zajištění nejméně jednoho 
nového lékařského zásahu; vydání nejméně 
30 pokynů k lepšímu nebo širšímu 
využívání stávajících lékařských zásahů 
a dosažení pokroku při klinickém vývoji 
nejméně 20 potenciálních lékařských 
zásahů;

a) vyšší počet nových nebo lepších 
lékařských zásahů proti nemocem 
souvisejícím s chudobou, jako je
HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a jiným 
nemocem souvisejícím s chudobou a 
opomíjeným infekčním chorobám a do 
konce programu zajištění nejméně jednoho 
nového lékařského zásahu; vydání nejméně 
30 pokynů k lepšímu nebo širšímu 
využívání stávajících lékařských zásahů 
a dosažení pokroku při klinickém vývoji 
nejméně 20 potenciálních lékařských 
zásahů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyšší počet nových nebo lepších 
lékařských zásahů proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a jiným nemocem 
souvisejícím s chudobou a do konce 
programu zajištění nejméně jednoho 
nového lékařského zásahu; vydání nejméně 
30 pokynů k lepšímu nebo širšímu 
využívání stávajících lékařských zásahů 
a dosažení pokroku při klinickém vývoji 
nejméně 20 potenciálních lékařských 
zásahů;

a) vyšší počet nových nebo lepších 
přístupných a vhodných lékařských zásahů 
proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii, 
opomíjeným infekčním chorobám a jiným 
nemocem souvisejícím s chudobou a do 
konce programu zajištění nejméně jednoho 
nového lékařského zásahu; vydání nejméně 
30 pokynů k lepšímu nebo širšímu 
využívání stávajících lékařských zásahů 
a dosažení pokroku při klinickém vývoji 
nejméně 20 potenciálních lékařských 
zásahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lepší koordinace, sladění a integrace 
příslušných vnitrostátních programů 
k zvýšení nákladové efektivnosti 
evropských veřejných investic;

c) lepší koordinace, sladění a v případě 
potřeby integrace příslušných 
vnitrostátních programů k zvýšení 
nákladové efektivnosti evropských 
veřejných investic; Kromě toho by měly 
být stanoveny cílené priority v oblasti 
výzkumu, aby se urychlilo dosahování 
výsledků a přispělo se k vymýcení nemocí 
souvisejících s chudobou a opomíjených 
infekčních chorob;
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Or. en

Pozměňovací návrh 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lepší koordinace, sladění a integrace 
příslušných vnitrostátních programů 
k zvýšení nákladové efektivnosti 
evropských veřejných investic;

c) lepší koordinace, sladění a integrace 
příslušných vnitrostátních programů 
k zvýšení nákladové efektivnosti 
evropských veřejných investic; kromě toho 
by měly být stanoveny cílené priority 
v oblasti výzkumu, aby se urychlilo 
dosahování výsledků a přispělo se 
k vymýcení nemocí souvisejících 
s chudobou a opomíjených infekčních 
chorob;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rozšířená mezinárodní spolupráce 
s ostatními veřejnými a soukromými 
poskytovateli financování;

d) rozšířená mezinárodní spolupráce 
s ostatními veřejnými nebo soukromými 
poskytovateli financování s cílem zajistit, 
aby byl dopad veškerého výzkumu co 
největší a aby byla v úvahu vzata 
součinnost a bylo dosaženo pákového 
efektu zdrojů a investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rozšířená mezinárodní spolupráce 
s ostatními veřejnými a soukromými 
poskytovateli financování;

d) rozšířená mezinárodní spolupráce 
s ostatními veřejnými a soukromými 
partnery;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vyšší dopady v důsledku účinné 
spolupráce s příslušnými iniciativami 
Evropské unie, včetně její rozvojové 
pomoci.

e) lepší koordinace, sladění a popřípadě 
integrace s příslušnými iniciativami 
Evropské unie s cílem lépe využít 
součinnost, vytvořit ucelenější řetězec 
inovací od klinických hodnocení po 
zajištění léčby a zvýšit účinnost 
evropských veřejných investic; v této 
souvislosti je zásadní součinnost 
programu EDCTP2 a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vyšší dopady v důsledku účinné e) lepší koordinace, sladění a popřípadě 
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spolupráce s příslušnými iniciativami 
Evropské unie, včetně její rozvojové 
pomoci.

integrace s příslušnými iniciativami 
Evropské unie, včetně její rozvojové 
pomoci, a dalšími klíčovými iniciativami 
na podporu výzkumu a vývoje nemocí 
souvisejících s chudobou, partnerstvím 
pro vývoj produktů a dalších vládních 
programů s cílem lépe využít součinnost, 
vytvořit ucelenější řetězec inovací od 
klinických hodnocení po zajištění léčby a 
zvýšit účinnost evropských veřejných 
investic.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění navržené organizací Lékaři bez hranic.

Pozměňovací návrh 95
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) přispění k výzkumu otevřených 
modelů inovací pro výzkum orientovaný 
na potřeby a přístupné a cenově dostupné 
výsledky v souladu s ostatními závazky 
týkajícími se výzkumu a vývoje v oblasti 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zvýšená informovanost o opatřeních 
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prováděných v rámci programu EDCTP2 
na evropské a mezinárodní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část 3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora klinických hodnocení nových 
nebo lepších lékařských zásahů proti 
nemocem souvisejícím s chudobou 
v partnerství mezi evropskými 
a rozvojovými zeměmi, zejména 
v subsaharské Africe:

a) podpora klinických hodnocení nových 
nebo lepších lékařských zásahů proti 
nemocem souvisejícím s chudobou a 
opomíjeným infekčním chorobám
v partnerství mezi evropskými 
a rozvojovými zeměmi, zejména 
v subsaharské Africe:

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část 3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora klinických hodnocení nových 
nebo lepších lékařských zásahů proti 
nemocem souvisejícím s chudobou 
v partnerství mezi evropskými 
a rozvojovými zeměmi, zejména 
v subsaharské Africe:

a) podpora klinických hodnocení nových 
nebo lepších lékařských zásahů proti 
nemocem souvisejícím s chudobou a 
opomíjeným infekčním chorobám
v partnerství mezi evropskými 
a rozvojovými zeměmi, zejména 
v subsaharské Africe:

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) strategický poradní výbor ve vhodných 
případech poskytuje konzultace o cílových 
profilech produktů s cílem vést investiční 
rozhodnutí podle dohodnutých priorit.

Or. en

Odůvodnění

Na návrh organizace Lékaři bez hranic.

Pozměňovací návrh 100
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl: zvýšení počtu stipendií pro výzkumné 
pracovníky ze subsaharské Afriky 
a studenty magisterského studia / 
doktorandy na nejméně 600 v porovnání 
se 400 v rámci programu EDCTP1, 
přičemž alespoň 90 % z nich pokračuje ve 
výzkumné kariéře v subsaharské Africe po 
dobu nejméně jednoho roku od ukončení 
stipendia.

Cíl: zvýšení počtu stipendií pro výzkumné 
pracovníky ze subsaharské Afriky 
a studenty magisterského studia / 
doktorandy nad 400 v rámci programu 
EDCTP1, přičemž budou důrazně vybízeni 
a podporováni, aby po ukončení stipendia 
pokračovali ve výzkumné kariéře 
v subsaharské Africe.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – písm. b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl: zvýšení počtu stipendií pro výzkumné 
pracovníky ze subsaharské Afriky 
a studenty magisterského studia / 
doktorandy na nejméně 600 v porovnání se 
400 v rámci programu EDCTP1, přičemž 
alespoň 90 % z nich pokračuje ve 
výzkumné kariéře v subsaharské Africe po 
dobu nejméně jednoho roku od ukončení 
stipendia.

Ukazatel: zvýšení počtu stipendií pro 
výzkumné pracovníky ze subsaharské 
Afriky a studenty magisterského studia / 
doktorandy na nejméně 600 v porovnání se 
400 v rámci programu EDCTP1, přičemž 
alespoň 90 % z nich pokračuje ve 
výzkumné kariéře v subsaharské Africe 
nebo se nadále věnovali problematice 
subsaharské Afriky po dobu nejméně 
jednoho roku od ukončení stipendia.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část 3 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) navázání spolupráce a zahájení 
společných akcí s ostatními veřejnými 
a soukromými poskytovateli financování;

e) navázání spolupráce a zahájení 
společných akcí s ostatními veřejnými
a soukromými partnery za účelem 
výrazného navýšení jejich finančního 
příspěvku do programu EDCTP2;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl: zvýšení příspěvků obdržených od 
rozvojových zemí na nejméně 
30 milionů EUR oproti 14 milionům EUR 
v rámci programu EDCTP1.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl: získání dodatečných příspěvků, buďto 
veřejných, nebo soukromých, ve výši 
nejméně 500 milionů EUR oproti 71 
milionům EUR v rámci programu 
EDCTP1;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zvýšení informovanosti o opatřeních 
prováděných v rámci programu EDCTP2 
na evropské a celosvětové úrovni, zejména 
v rozvojových zemích, a to s využitím fór 
politického dialogu, jako je Smíšené 
parlamentní shromáždění AKT-EU nebo 
summity EU-Afrika.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odst. 3 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) navázání spolupráce a zahájení 
společných akcí s iniciativami Unie 
a vnitrostátními a mezinárodními 
iniciativami v oblasti rozvojové pomoci 
s cílem zajistit komplementaritu a zvýšit 
dopad výsledků činností financovaných 
EDCTP.

f) navázání spolupráce a zahájení 
společných akcí s iniciativami Unie 
a vnitrostátními a mezinárodními 
iniciativami v oblasti rozvojové pomoci 
s cílem zajistit komplementaritu a zvýšit 
dopad výsledků činností financovaných 
EDCTP; zejména koordinace činností 
financovaných EDCTP2 s iniciativami, 
jež vyplynou z postupu poradní odborné 
pracovní skupiny Světové zdravotnické 
organizace v oblasti financování a 
koordinace výzkumu a vývoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prosazování vytváření sítí, koordinace, 
slaďování, spolupráce a integrace 
vnitrostátních výzkumných programů a 
činností týkajících se infekčních chorob 
souvisejících s chudobou na vědecké, řídicí 
a finanční úrovni;

a) prosazování vytváření sítí, koordinace, 
slaďování, spolupráce a integrace 
vnitrostátních výzkumných programů a 
činností týkajících se chorob souvisejících 
s chudobou a opomíjených infekčních 
chorob na vědecké, řídicí a finanční 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prosazování vytváření sítí, koordinace, 
slaďování, spolupráce a integrace 
vnitrostátních výzkumných programů a 
činností týkajících se infekčních chorob 
souvisejících s chudobou na vědecké, řídicí 
a finanční úrovni;

a) prosazování vytváření sítí, koordinace, 
slaďování, spolupráce a integrace 
vnitrostátních výzkumných programů a 
činností týkajících se chorob souvisejících 
s chudobou na vědecké, řídicí a finanční 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prosazování vytváření sítí, koordinace, 
slaďování, spolupráce a integrace 
vnitrostátních výzkumných programů a 
činností týkajících se infekčních chorob 
souvisejících s chudobou na vědecké, řídicí 
a finanční úrovni;

a) prosazování vytváření sítí, koordinace, 
slaďování, spolupráce a integrace 
vnitrostátních výzkumných programů a 
činností týkajících se chorob souvisejících 
s chudobou a opomíjených infekčních 
chorob na vědecké, řídicí a finanční 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora výzkumu v oblasti klinických 
hodnocení a příslušných činností týkajících 
se nemocí souvisejících s chudobou, 
zejména HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a 
opomíjených infekčních chorob;

b) podpora výzkumu v oblasti klinických 
hodnocení a příslušných činností týkajících 
se nemocí souvisejících s chudobou, 
zejména HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a 
opomíjených chorob souvisejících 
s chudobou; zvláštní pozornost by měla 
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být věnována opomíjeným chorobám, 
které již nyní postihují subsaharskou 
Afriku a Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora výzkumu v oblasti klinických 
hodnocení a příslušných činností týkajících 
se nemocí souvisejících s chudobou, 
zejména HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a 
opomíjených infekčních chorob;

b) podpora výzkumu v oblasti klinických 
hodnocení a příslušných činností týkajících 
se nemocí souvisejících s chudobou, 
zejména HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a 
opomíjených chorob souvisejících 
s chudobou; zvláštní pozornost by měla 
být věnována chorobám, které již nyní 
postihují subsaharskou Afriku a Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora výzkumu v oblasti klinických 
hodnocení a příslušných činností týkajících 
se nemocí souvisejících s chudobou, 
zejména HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a 
opomíjených infekčních chorob;

b) podpora výzkumu v oblasti klinických 
hodnocení a příslušných činností týkajících 
se nemocí souvisejících s chudobou, 
zejména HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy
a jiných nemocí souvisejících s chudobou 
a opomíjených infekčních chorob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení rozvoje kapacit v oblasti 
klinických hodnocení a souvisejícího 
výzkumu v rozvojových zemích 
prostřednictvím grantů určených na rozvoj 
kariéry pomocných/hlavních vědeckých 
pracovníků, podporu mobility, výměny 
pracovníků, sítě pro odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, posílení etických 
a regulačních orgánů, mentorství a 
partnerství na individuální nebo 
institucionální úrovni;

c) posílení rozvoje kapacit v oblasti 
klinických hodnocení a souvisejícího 
výzkumu v rozvojových zemích, zejména 
v subsaharské Africe, prostřednictvím 
grantů určených na rozvoj kariéry 
pomocných/hlavních vědeckých 
pracovníků, podporu mobility, výměny 
pracovníků, sítě pro odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, posílení etických 
a regulačních orgánů, mentorství a 
partnerství na individuální nebo 
institucionální úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení rozvoje kapacit v oblasti 
klinických hodnocení a souvisejícího 
výzkumu v rozvojových zemích 
prostřednictvím grantů určených na rozvoj 
kariéry pomocných/hlavních vědeckých 
pracovníků, podporu mobility, výměny 
pracovníků, sítě pro odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, posílení etických 
a regulačních orgánů, mentorství a 
partnerství na individuální nebo
institucionální úrovni;

c) posílení rozvoje kapacit v oblasti 
klinických hodnocení a souvisejícího 
výzkumu v rozvojových zemích 
prostřednictvím grantů určených na rozvoj 
kariéry pomocných/hlavních vědeckých 
pracovníků, podporu mobility, výměny 
pracovníků, sítě pro odbornou přípravu 
v oblasti výzkumu, posílení etických 
a regulačních orgánů, mentorství a 
partnerství na individuální, institucionální 
nebo regionální úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) navazování spolupráce a zahájení 
společných akcí s ostatními veřejnými 
a soukromými poskytovateli financování;

d) navazování spolupráce a zahájení 
společných akcí s ostatními veřejnými 
a soukromými poskytovateli financování 
s cílem posílit vnitrostátní systémy 
zdravotní péče a usnadnit přenos výsledků 
na dotčené obyvatelstvo;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) navazování spolupráce a zahájení 
společných akcí s ostatními veřejnými 
a soukromými poskytovateli financování;

d) navazování spolupráce a zahájení 
společných akcí s ostatními veřejnými 
a soukromými poskytovateli financování, 
včetně průmyslových partnerství a 
partnerství pro vývoj produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stanovení účinných povinností pro 
zajištění dostupnosti produktů, včetně 
požadavků na registraci produktů ve 
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všech zemích s endemickým výskytem, a to 
u přísného regulačního orgánu, s cílem 
zajistit výrobu produktu a cenovou 
dostupnost ve všech nízkopříjmových a 
středněpříjmových zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) zajištění neporušování lidských práv, 
zejména prostřednictvím:
– etických auditů na místě,
– zveřejnění zpráv o klinických studiích ve 
snadno vyhledatelné podobě na 
internetových stránkách programu 
EDCTP, a to do jednoho roku od 
ukončení hodnocení,
– zveřejnění závazných pravidel pro 
zadavatele týkající se zaznamenávání 
závažných událostí a farmakovigilance.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Program EDCTP2 realizuje prováděcí 
struktura EDCTP2 na základě ročního 
pracovního plánu a víceletého 
strategického pracovního plánu, který 
vyhotoví prováděcí struktura EDCTP2 a 

Program EDCTP2 realizuje prováděcí 
struktura EDCTP2 na základě ročního 
pracovního plánu a víceletého 
strategického pracovního plánu, který 
vyhotoví prováděcí struktura EDCTP2 po 
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přijme valná hromada prováděcí struktury 
EDCTP2 na základě mezinárodního 
vzájemného hodnocení, na základě jeho 
předchozího schválení Komisí.

konzultaci s příslušnými zúčastněnými 
stranami a přijme valná hromada
prováděcí struktury EDCTP2 na základě 
mezinárodního vzájemného hodnocení, na 
základě jeho předchozího schválení 
Komisí.

Roční pracovní plán určuje témata a 
činnosti, které mají být provedeny, a to 
v koordinaci s vnitrostátními programy, 
včetně výzev k předkládání návrhů, které 
zveřejní prováděcí struktura EDCTP za 
účelem výběru a financování nepřímých 
akcí, a rovněž příslušné rozpočty a 
financování z programu EDCTP2 určené 
na tato témata a činnosti.
V rámci programu EDCTP2 by mělo být 
docíleno vědecké koordinace a výměny 
informací s příslušnými veřejnými a 
soukromými iniciativami, včetně těch, 
které jsou zahrnuty do programu Horizont 
2020, jako je iniciativa pro inovativní 
léčiva a strategický panel pro zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční pracovní plán určuje témata a 
činnosti, které mají být provedeny, včetně 
výzev k předkládání návrhů, které zveřejní 
prováděcí struktura EDCTP za účelem 
výběru a financování nepřímých akcí, a 
rovněž příslušné rozpočty a financování 
z programu EDCTP2 určené na tato témata 
a činnosti.

Roční pracovní plán určuje témata a 
činnosti, které mají být provedeny, a to 
případně v koordinaci s vnitrostátními 
programy, včetně výzev k předkládání 
návrhů, které zveřejní prováděcí struktura 
EDCTP za účelem výběru a financování 
nepřímých akcí, a rovněž příslušné 
rozpočty a financování z programu 
EDCTP2 určené na tato témata a činnosti. 
V rámci programu EDCTP2 by měla 
případně probíhat vědecká koordinace a 
výměna informací s příslušnými 
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veřejnými a soukromými iniciativami, 
včetně těch, které jsou zahrnuty do 
programu Horizont 2020, jako je 
iniciativa pro inovativní léčiva a 
strategický panel pro zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční pracovní plán určuje témata a 
činnosti, které mají být provedeny, včetně 
výzev k předkládání návrhů, které zveřejní 
prováděcí struktura EDCTP za účelem 
výběru a financování nepřímých akcí, a 
rovněž příslušné rozpočty a financování 
z programu EDCTP2 určené na tato témata 
a činnosti.

Roční pracovní plán určuje témata a 
činnosti, které mají být provedeny, včetně 
činností iniciovaných zúčastněnými státy 
a výzev k předkládání návrhů, které 
zveřejní prováděcí struktura EDCTP za 
účelem výběru a financování nepřímých 
akcí, a rovněž příslušné rozpočty a 
financování z programu EDCTP2 určené 
na tato témata a činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí struktura EDCTP2 předloží 
výroční zprávu, která podává podrobný 
přehled o provádění programu EDCTP2. 
Tento přehled poskytuje informace o každé 
činnosti, která byla vybrána podle 
pracovního plánu, včetně nepřímých akcí 
vybraných prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 

Prováděcí struktura EDCTP2 předloží 
výroční zprávu, která podává podrobný 
přehled o provádění programu EDCTP2. 
Tento přehled poskytuje informace o každé 
činnosti, která byla vybrána podle 
pracovního plánu, včetně nepřímých akcí 
vybraných prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 
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struktura EDCTP. Tyto informace zahrnují 
popis každé činnosti, včetně nepřímé akce, 
jejího rozpočtu, výše případného 
financování přiděleného na tuto činnost a
jejího stavu.

struktura EDCTP. Tyto informace zahrnují 
popis každé činnosti, včetně nepřímé akce, 
jejího rozpočtu, výše případného 
financování přiděleného na tuto činnost, 
jejího stavu a opatření, jež mají 
obyvatelům rozvojových zemí zajistit 
přístup k nově se objevujícím produktům.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí struktura EDCTP2 předloží 
výroční zprávu, která podává podrobný 
přehled o provádění programu EDCTP2. 
Tento přehled poskytuje informace o každé 
činnosti, která byla vybrána podle 
pracovního plánu, včetně nepřímých akcí 
vybraných prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP. Tyto informace zahrnují 
popis každé činnosti, včetně nepřímé akce, 
jejího rozpočtu, výše případného 
financování přiděleného na tuto činnost a 
jejího stavu.

Prováděcí struktura EDCTP2 předloží 
výroční zprávu, která podává podrobný 
přehled o provádění programu EDCTP2. 
Tento přehled poskytuje informace o každé 
činnosti, která byla vybrána podle 
pracovního plánu, včetně nepřímých akcí 
vybraných prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP. Tyto informace zahrnují 
popis každé činnosti, včetně nepřímé akce, 
jejího rozpočtu, výše případného 
financování přiděleného na tuto činnost, 
opatření, jež mají umožnit přístup k nově 
se objevujícím produktům, a jejího stavu.

Or. en

Odůvodnění

Opatření přijatá k zajištění přístupu k nově se objevujícím produktům by měla být popsána a 
využita jakožto kritéria pro posouzení programu EDCTP2. Dosahování hlavního účelu 
financování z programu EDCTP nebude náležitě monitorováno a posuzováno bez výslovných 
hodnotících kritérií vztahujících se na přístup pacientů.

Pozměňovací návrh 124
Michèle Rivasi
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Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí struktura EDCTP2 předloží 
výroční zprávu, která podává podrobný 
přehled o provádění programu EDCTP2. 
Tento přehled poskytuje informace o každé 
činnosti, která byla vybrána podle 
pracovního plánu, včetně nepřímých akcí 
vybraných prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP. Tyto informace zahrnují 
popis každé činnosti, včetně nepřímé akce, 
jejího rozpočtu, výše případného 
financování přiděleného na tuto činnost a 
jejího stavu.

Prováděcí struktura EDCTP2 předloží 
výroční zprávu, která podává podrobný 
přehled o provádění programu EDCTP2. 
Tento přehled poskytuje informace o každé 
činnosti, která byla vybrána podle 
pracovního plánu, včetně nepřímých akcí 
vybraných prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP. Tyto informace zahrnují 
popis každé činnosti, včetně nepřímé akce, 
jejího rozpočtu, výše případného 
financování přiděleného na tuto činnost, 
opatření, jež mají zajistit přístup k nově se 
objevujícím produktům, a jejího stavu.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týká výzev, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP, výroční zpráva obsahuje 
mimoto informace o počtu předložených 
projektů a projektů vybraných 
k financování, podrobném využití 
finančního příspěvku Unie, rozdělení 
vnitrostátních a jiných příspěvků, 
kategoriích účastníků, statistikách 
týkajících se jednotlivých zemí, případech 
zprostředkování a osvětových činnostech.

Co se týká výzev, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP, výroční zpráva obsahuje 
mimoto informace o počtu předložených 
projektů a projektů vybraných 
k financování, podrobném využití 
finančního příspěvku Unie, rozdělení 
vnitrostátních a jiných příspěvků, 
kategoriích účastníků, statistikách 
týkajících se jednotlivých zemí, případech 
zprostředkování, osvětových činnostech a 
opatřeních, jež mají zajistit přístup k nově 
se objevujícím produktům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týká výzev, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP, výroční zpráva obsahuje 
mimoto informace o počtu předložených 
projektů a projektů vybraných 
k financování, podrobném využití 
finančního příspěvku Unie, rozdělení 
vnitrostátních a jiných příspěvků, 
kategoriích účastníků, statistikách 
týkajících se jednotlivých zemí, případech 
zprostředkování a osvětových činnostech.

Co se týká výzev, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP, výroční zpráva obsahuje 
mimoto informace o předložených 
projektech a projektech vybraných 
k financování, podrobném využití 
finančního příspěvku Unie, rozdělení 
vnitrostátních a jiných příspěvků, 
kategoriích účastníků, statistikách 
týkajících se jednotlivých zemí, případech 
zprostředkování, osvětových činnostech a 
opatřeních, jež mají umožnit přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutí
Příloha II – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týká výzev, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP, výroční zpráva obsahuje 
mimoto informace o počtu předložených 
projektů a projektů vybraných 
k financování, podrobném využití 
finančního příspěvku Unie, rozdělení 
vnitrostátních a jiných příspěvků, 
kategoriích účastníků, statistikách 
týkajících se jednotlivých zemí, případech 
zprostředkování a osvětových činnostech.

Co se týká výzev, které řídí prováděcí 
struktura EDCTP, výroční zpráva obsahuje 
mimoto informace o počtu předložených 
projektů a projektů vybraných 
k financování, podrobném využití 
finančního příspěvku Unie, rozdělení 
vnitrostátních a jiných příspěvků, 
kategoriích účastníků, statistikách 
týkajících se jednotlivých zemí, případech 
zprostředkování, osvětových činnostech a 
opatřeních, jež mají zajistit přístup.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Valná hromada rozhoduje na základě 
konsensu. Není-li konsensu dosaženo, 
rozhoduje valná hromada většinou nejméně 
75 % hlasů.

Valná hromada rozhoduje na základě 
konsensu.

Není-li konsensu dosaženo, rozhoduje 
valná hromada většinou nejméně 75 % 
hlasů. V tomto případě má každý člen 
valné hromady počet hlasů, který je 
úměrný výši jeho finančního příspěvku / 
příspěvku ve formě věcného plnění 
odvedeného programu EDCTP2 během 
uplynulého rozpočtového roku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Valná hromada rozhoduje na základě 
konsensu. Není-li konsensu dosaženo, 
rozhoduje valná hromada většinou 
nejméně 75 % hlasů.

Valná hromada rozhoduje většinou 
nejméně 75 % hlasů.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Valná hromada jmenuje správní radu, 
která dohlíží na sekretariát prováděcí 
struktury EDCTP2 (dále jen „sekretariát“), 
jenž valná hromada zřídila jako výkonný 
orgán programu EDCTP2. Sekretariát plní 
tyto úkoly:

2) Valná hromada jmenuje správní radu.
Přitom řádně zohlední příspěvek 
zúčastněných států a zajistí rovněž 
vyvážené geografické rozdělení členů této 
rady. Zajistí se účast nejméně jednoho 
zástupce ze zemí subsaharské Afriky.
Správní rada dohlíží na sekretariát 
prováděcí struktury EDCTP2 (dále jen 
„sekretariát“), jenž valná hromada zřídila 
jako výkonný orgán programu EDCTP2. 
Sekretariát plní tyto úkoly:

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Valná hromada jmenuje správní radu, 
která dohlíží na sekretariát prováděcí 
struktury EDCTP2 (dále jen „sekretariát“), 
jenž valná hromada zřídila jako výkonný 
orgán programu EDCTP2. Sekretariát plní 
tyto úkoly:

(2) Valná hromada jmenuje správní radu, 
která dohlíží na sekretariát prováděcí 
struktury EDCTP2 (dále jen „sekretariát“), 
jenž valná hromada zřídila jako výkonný 
orgán programu EDCTP2. Sekretariát plní 
přinejmenším tyto úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zastupuje prováděcí strukturu 
EDCTP2;

a) plní roční pracovní plán;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádí program EDCTP2 a řídí ty 
činnosti, které byly prováděcí struktuře 
EDCTP2 svěřeny v ročním pracovním 
plánu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zveřejňuje informace o prováděných 
projektech, včetně celkové hodnoty 
každého projektu a jmen účastníků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vědecký poradní výbor (dále jen 
„výbor“) radí valné hromadě v otázkách 
strategických priorit programu EDCTP2.

(3) Strategický poradní výbor (dále jen 
„výbor“) poskytuje valné hromadě, správní 
radě a sekretariátu strategické a vědecké 
poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor je jmenován valnou hromadou a 
jeho členy jsou evropští a afričtí nezávislí 
odborníci na oblasti, které jsou důležité pro 
program EDCTP2.

Výbor je jmenován valnou hromadou a 
jeho členy jsou evropští a afričtí nezávislí 
odborníci na oblasti, které jsou důležité pro 
program EDCTP2. V souladu 
s článkem 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013, jímž se zřizuje program 
Horizont 2020, by se jeho složení mělo 
snažit dosáhnout rovného zastoupení žen 
a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přezkoumává obsah, oblast působnosti 
a rozměr návrhu ročního pracovního plánu 
programu EDCTP2, včetně zahrnutých 
nemocí a přístupů, které mají být přijaty, a 
to z vědeckého a technického hlediska, a 

b) radí valné hromadě v otázkách obsahu, 
oblasti působnosti a rozměru návrhu 
ročního pracovního plánu programu 
EDCTP2, včetně zahrnutých nemocí 
a přístupů, které mají být přijaty, a to 
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radí valné hromadě v těchto otázkách; z vědeckého a technického hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Valná hromada vytvoří ve spolupráci 
s vědeckým výborem etický výbor.
Etický výbor předem schvaluje protokol o 
každém klinickém hodnocení 
financovaném či spolufinancovaném 
z programu EDCTP2 a provádí pravidelné 
etické audity na místě. Etický výbor 
předkládá zprávy valné hromadě.
Valná hromada stanoví počet členů 
etického výboru a podmínky jejich 
jmenování.

Or. en


