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Ændringsforslag 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20134 (herefter benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at bidrage til styrkelsen af
offentlig-offentlige partnerskaber, herunder
gennem Unionens deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater, i overensstemmelse med 
artikel 185 i traktaten.

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20134 (2013 (herefter benævnt "Horisont 
2020-rammeprogrammet") har til formål at 
opnå en større virkning af forskning og 
innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer.
Offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder Unionens deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater, i overensstemmelse med 
artikel 185 i traktaten, bør nå disse mål, 
opfylde de betingelser, der er angivet i 
forordningen, navnlig i artikel 20, og 
være i fuld overensstemmelse med de 
generelle principper i Horisont 2020.  

__________________ __________________
4 EUT … [Horisont 2020-
rammeprogrammet].

4 EUT … [Horisont 2020-
rammeprogrammet].

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om P2P'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig 
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides, 
integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere, 
samarbejdet med andre større offentlige og 
private bidragydere, herunder 
lægemiddelindustrien, skal styrkes og 
udbygges, synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand, 
samfinansieringsreglerne bør præciseres og 
forenkles, og overvågningsredskaberne bør 
styrkes.

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig 
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides,
kapaciteten i udviklingslandene til 
forsvarlig udførelse og ledelse af kliniske 
forsøg bør om nødvendigt udvikles og 
styrkes yderligere, navnlig de etiske 
udvalgs og de tilhørende 
lovgivningsmæssige rammers rolle og 
udvikling, og koordineringen, 
samarbejdet mellem samt, hvis det er 
relevant, integrationen af europæiske 
nationale programmer bør forbedres 
yderligere, samarbejdet med andre større 
offentlige og private bidragydere, herunder 
lægemiddelindustrien, skal styrkes og 
udbygges, synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand,
samfinansieringsreglerne bør præciseres og 
forenkles, og overvågningsredskaberne bør 
styrkes.

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

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

Ændringsforslag 34
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig 
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides, 
integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere,
samarbejdet med andre større offentlige og 
private bidragydere, herunder 
lægemiddelindustrien, skal styrkes og 
udbygges, synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand, 
samfinansieringsreglerne bør præciseres og 
forenkles, og overvågningsredskaberne bør 
styrkes.

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig 
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides, 
integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere,
synergier med andre større offentlige og 
private partnere, herunder 
lægemiddelindustrien, civilsamfundet og 
ikkestatslige organisationer, skal styrkes 
og udbygges, synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand
på sundhedsområdet, 
samfinansieringsreglerne bør præciseres og 
forenkles, og overvågningsredskaberne bør 
styrkes.

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

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, december 2009.
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Ændringsforslag 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides,
integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere,
samarbejdet med andre større offentlige og 
private bidragydere, herunder 
lægemiddelindustrien, skal styrkes og 
udbygges, synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand,
samfinansieringsreglerne bør præciseres og 
forenkles, og overvågningsredskaberne bør 
styrkes.

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig:

- det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides

- uddannelse bør fremmes, og der bør 
gøres en kapacitetsstyrkende indsats i 
udviklingslandene
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- integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere

- samarbejdet med offentlige og private 
partnere, herunder lægemiddelindustrien, 
offentlig-private partnerskaber som 
PDP’er (Product Development 
Partnerships), ikke-statslige 
organisationer og fonde skal styrkes og 
udbygges
- synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand

- samfinansieringsreglerne bør præciseres 
og forenkles

- og overvågningsredskaberne bør styrkes.
__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, december 2009.

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

Or. fr

Ændringsforslag 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med Rådets 
afgørelse …/2013/EU af … 2013 om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)9 kan 
der tilvejebringes yderligere støtte til 
EDCTP2-programmet.

(5) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr…./2013 af … 2013 om oprettelse af 
Horisont 20208a og Rådets afgørelse 
…/2013/EU af … 2013 om særprogrammet 
til gennemførelse af Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020)9 kan der tilvejebringes 
yderligere støtte til EDCTP2-programmet.

__________________ __________________
8a EUT L …[Horisont 2020].

9 EUT … [Horisont 2020-særprogrammet]. 9 EUT … [Horisont 2020-særprogrammet].
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Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 20 og de deri fastsatte 
principper.

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

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Den Europæiske Union er en vigtig 
bidragyder til forskning i 
fattigdomsrelaterede sygdomme og 
oversete smitsomme sygdomme. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
bidrager på globalt plan med næsten en 
fjerdedel (22 %) af de investeringer, som 
regeringerne foretager på dette område. 
Desuden er Den Europæiske Union en 
vigtig aktør inden for global sundhed. 
Eksempelvis stammer ca. halvdelen af 
bevillingerne til Den Globale Fond til 
Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og 
Malaria fra Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Støtte til bekæmpelse af 
fattigdomsrelaterede sygdomme vil 
ligeledes bidrage til at beskytte Europas 
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borgere mod disse sygdomme, eftersom 
den øgede globale mobilitet (herunder 
turisme), indvandringsstrømmene og 
ændringerne i den geografiske fordeling 
af disse sygdomme betyder, at Europa 
muligvis står over for nye eller 
tilbagevendende udfordringer i 
forbindelse med disse sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 39
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Unionen og medlemsstaterne er de 
væsentligste bidragydere til Den Globale 
Fond til Bekæmpelse af Aids, 
Tuberkulose og Malaria. I denne 
forbindelse bør det overvejes, at en del af 
Unionens bidrag til Den Globale Fond 
bør anvendes til foranstaltninger, der 
sigter mod at lette overførelsen af 
EDCTP-resultater til de berørte 
befolkninger.

Or. en

Ændringsforslag 40
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) I Rådets konklusioner om EU's 
rolle inden for global sundhed fra 2010 
fastslår Rådet, at EU bør fremme effektiv 
og fair finansiering af forskning, som 
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gavner alles sundhed og sikrer, at 
innovationer og indgreb udmønter sig i 
tilgængelige og prismæssigt 
overkommelige løsninger. Der bør navnlig 
undersøges modeller, som adskiller 
udgifterne til FoU fra priserne på 
lægemidler, herunder mulighederne for at 
overføre teknologi til udviklingslandene.

Or. en

Ændringsforslag 41
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I overensstemmelse med 
målsætningerne for Horisont 2020-
rammeprogrammet bør enhver medlemsstat 
og ethvert land, der er tilknyttet Horisont 
2020-rammeprogrammet, være berettiget 
til at deltage i EDCTP2-programmet.

(13) I overensstemmelse med 
målsætningerne for Horisont 2020-
rammeprogrammet bør enhver medlemsstat 
og ethvert land, der er tilknyttet Horisont 
2020-rammeprogrammet, være berettiget 
til at deltage i EDCTP2-programmet. Det 
skal sikres, at projekter, der modtager 
midler fra Horisont 2020-
rammeprogrammet, ikke er i modstrid 
med den internationale 
menneskerettighedslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas 
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støtteordninger til forskning og 
innovation, bør offentlig-offentlige 
partnerskaber etablere enkle 
forvaltningsmodeller og forhindre, at 
forskellige regelsæt fra Horisont 2020 
løber parallelt.

Or. en

Ændringsforslag 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Barrierer, der hindrer nytilkomnes 
deltagelse i programmet, bør identificeres 
og håndteres. I denne forbindelse bør 
SMV'ers, universiteters og 
forskningscentres deltagelse fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 44
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Deltagerlandene vil bidrage til 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet i 
den periode, som EDCTP2-programmet 
dækker (2014-2024).

(14) Deltagerlandene vil bidrage til 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet i 
den periode, som EDCTP2-programmet 
dækker (2014-2020).

Or. en

Begrundelse

Det parallelle system med to generationer af P2P'er, der foretager indkaldelser fra 2020 og 
frem, vil medføre administrative omkostninger, bidrage til kompleksiteten vedrørende EU-
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forskningsmidler og sløre de faktiske finansieringsbeløb, der årligt afsættes. P2P'ernes 
varighed bør derfor tilpasses Horisont 2020 og de kommende rammeprogrammer.

Ændringsforslag 45
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-offentlige partnerskaber 
finansieret under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt løber 
parallelt samt undgå yderligere 
administrative byrder for deltagere og 
EU-organer i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 46
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der bør sættes et loft over Unionens 
deltagelse i EDCTP2 i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid. Under dette 
loft bør Unionens bidrag være lig med de
oprindelige bidrag, som deltagerlandene 
har forpligtet sig til, for at opnå en stor 
løftestangsvirkning og sikre en stærkere 
integration af deltagerlandenes
programmer. Dette loft bør også rumme 
matchning af bidragene fra andre 

(15) Der bør sættes et loft over Unionens 
deltagelse i EDCTP2 i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid. Under dette 
loft bør Unionens bidrag være lig med
bidragene fra de stater, der er omhandlet i 
artikel 1 i denne afgørelse, for at opnå en 
stor løftestangsvirkning og sikre en 
stærkere integration af disse staters
programmer.



AM\1009061DA.doc 13/58 PE522.974v01-00

DA

medlemsstater eller lande, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet for at 
være deltagerland i EDCTP2-programmet 
i Horisont 2020-rammeprogrammets 
løbetid.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at måden, hvorpå EDCTP2-midlerne anvendes, er fleksibel.

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

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der bør sættes et loft over Unionens 
deltagelse i EDCTP2 i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid. Under dette 
loft bør Unionens bidrag være lig med de
oprindelige bidrag, som deltagerlandene 
har forpligtet sig til, for at opnå en stor 
løftestangsvirkning og sikre en stærkere 
integration af deltagerlandenes
programmer. Dette loft bør også rumme 
matchning af bidragene fra andre 
medlemsstater eller lande, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet for at 
være deltagerland i EDCTP2-programmet 
i Horisont 2020-rammeprogrammets 
løbetid.

(15) Der bør sættes et loft over Unionens 
deltagelse i EDCTP2 i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid. I dette 
tidsrum og under dette loft bør Unionens 
bidrag være lig med bidragene fra de i 
artikel 1 i denne afgørelse omhandlede 
lande for at opnå en stor 
løftestangsvirkning og sikre en stærkere 
integration af disse landes programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der bør sættes et loft over Unionens
deltagelse i EDCTP2 i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid. Under dette 
loft bør Unionens bidrag være lig med de
oprindelige bidrag, som deltagerlandene 
har forpligtet sig til, for at opnå en stor 
løftestangsvirkning og sikre en stærkere 
integration af deltagerlandenes 
programmer. Dette loft bør også rumme 
matchning af bidragene fra andre 
medlemsstater eller lande, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet for at 
være deltagerland i EDCTP2-programmet i 
Horisont 2020-rammeprogrammets løbetid.

(15) Unionens bidrag bør være lig med de
samlede bidrag, som deltagerlandene har 
forpligtet sig til, for at opnå en stor 
løftestangsvirkning og sikre en stærkere 
integration af deltagerlandenes 
programmer og bør også rumme matchning 
af bidragene fra andre medlemsstater eller 
lande, der er tilknyttet Horisont 2020-
rammeprogrammet for at være deltagerland 
i EDCTP2-programmet i Horisont 2020-
rammeprogrammets løbetid.

Or. en

Ændringsforslag 49
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Unionens finansielle bidrag bør være 
betinget af, at deltagerlandene officielt 
forpligter sig til at bidrage til 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet 
og til at overholde disse forpligtelser.

(16) Unionens finansielle bidrag bør være 
betinget af, at deltagerlandene officielt 
forpligter sig til at bidrage til 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet 
og til at overholde disse forpligtelser.
Navnlig bør kliniske forsøg kun modtage 
Unionens finansielle bidrag, hvis de 
foretages i overensstemmelse med 
Helsingfors-erklæringen, og der anvendes 
de samme standarder for 
datagennemsigtighed som i forordning 
[2012/0192].

Or. en
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Ændringsforslag 50
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det er vigtigt, at informeret 
samtykke til kliniske forsøg, der foretages 
i udviklingslande, altid indhentes på en 
måde, som i sandhed er informeret og 
frivillig.

Or. en

Begrundelse

Ringe læse- og skrivefærdigheder og samfundsøkonomiske og kulturelle faktorer gør det ofte 
vanskeligt at gennemføre retningslinjer for indhentning af informeret samtykke. De lokale 
etiske udvalg, som spiller en afgørende rolle i forbindelse med informeret samtykke, er ofte 
svage, dårligt rustede eller ikkeeksisterende i visse lande. Mange deltagere har måske en 
ufuldstændig forståelse af de forskellige aspekter af kliniske forsøg på grund af 
sprogbarrierer, måden, hvorpå oplysninger videregives, eller de udtryk, der anvendes i 
dokumenter vedrørende det informerede samtykke.

Ændringsforslag 51
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre at programmet 
gennemføres i overensstemmelse med de 
højeste etiske standarder, bør der oprettes 
et etisk udvalg inden for rammerne af 
EDCTP2 med henblik på at evaluere 
kliniske forsøgsprotokoller og foretage 
etiske revisioner på stedet.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme, ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da disse ikke kan nå den 
fornødne kritiske masse, hverken i 
menneskelig eller finansiel henseende, og 
således i kraft af den større målestok bedre 
kan opfyldes på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne beslutning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme og 
oversete smitsomme sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre, 
letanvendelige og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb
(diagnose, lægemiddel, behandling og 
vaccine), der er tilpasset forholdene i 
udviklingslandene, ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, da disse 
ikke kan nå den fornødne kritiske masse, 
hverken i menneskelig eller finansiel 
henseende, og således i kraft af den større 
målestok bedre kan opfyldes på EU-plan, 
kan Unionen træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål
—

Or. fr

Ændringsforslag 53
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme, ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da disse ikke kan nå den 
fornødne kritiske masse, hverken i 
menneskelig eller finansiel henseende, og 
således i kraft af den større målestok bedre 
kan opfyldes på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne beslutning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre, tilgængelige
og økonomisk overkommelige lægelige 
indgreb mod fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme, ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, da disse 
ikke kan nå den fornødne kritiske masse, 
hverken i menneskelig eller finansiel 
henseende, og således i kraft af den større 
målestok bedre kan opfyldes på EU-plan, 
kan Unionen træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne beslutning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

Or. en

Ændringsforslag 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Resultaterne af kliniske forsøg og 
andre forskningsaktiviteter, der udføres 
inden for rammerne af EDCTP2-
programmet, bør formidles hurtigst 
muligt, på hensigtsmæssig vis og i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr….[reglerne for deltagelse og 
formidling i Horisont 2020], og navnlig 
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bør den frie brugsret gælde i forbindelse 
med formidling via 
forskningspublikationer.

Or. en

Ændringsforslag 55
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Barrierer, der hindrer nytilkomnes 
deltagelse i programmet, bør identificeres 
og håndteres. I denne forbindelse bør 
SMV'ers, universiteters og 
forskningscentres deltagelse fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 56
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR, fordelt 
som følger:

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR svarende 
til bidragene fra de deltagerlande, der er 
anført i artikel 1:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at måden, hvorpå EDCTP2-midlerne anvendes, er fleksibel.
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Ændringsforslag 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR, fordelt 
som følger:

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR svarende 
til bidragene fra de deltagerlande, der er 
anført i artikel 1.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR, fordelt 
som følger:

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på mindst 683 mio. EUR
for at matche bidragene fra 
deltagerlandene.

Or. en

Ændringsforslag 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 683 mio. EUR, fordelt 
som følger:

1. Unionens maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EDCTP2-
programmet er på 597.625 mio. EUR, 
fordelt som følger:
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Or. en

Begrundelse

Budgettet til P2P'er og OPP'er bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning på 
den ene side og finansiering af partnerskaber på den anden side.

Ændringsforslag 60
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 594 mio. EUR til at matche bidragene 
fra de deltagerlande, der er anført i artikel 
1, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at måden, hvorpå EDCTP2-midlerne anvendes, er fleksibel.

Ændringsforslag 61
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 594 mio. EUR til at matche bidragene 
fra de deltagerlande, der er anført i artikel 
1, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 594 mio. EUR til at matche bidragene 
fra de deltagerlande, der er anført i artikel 
1, stk. 1

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 63
Christian Ehler, Teresa Riera MaMdurell

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 594 mio. EUR til at matche bidragene 
fra de deltagerlande, der er anført i artikel 
1, stk. 1

(a) 519.750 mio. EUR til at matche 
bidragene fra de deltagerlande, der er 
anført i artikel 1, stk. 1

Or. en

Begrundelse

Budgettet til P2P'er og OPP'er bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning på 
den ene side og finansiering af partnerskaber på den anden side.

Ændringsforslag 64
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) 89 mio. EUR til at matche bidragene 
fra enhver anden medlemsstat eller 
ethvert andet land, der er tilknyttet 

udgår
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Horisont 2020-rammeprogrammet og 
deltager i EDCTP2-programmet i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at måden, hvorpå EDCTP2-midlerne anvendes, er fleksibel.

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) 89 mio. EUR til at matche bidragene 
fra enhver anden medlemsstat eller 
ethvert andet land, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
deltager i EDCTP2-programmet i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2.

udgår

Or. en

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

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) 89 mio. EUR til at matche bidragene 
fra enhver anden medlemsstat eller 
ethvert andet land, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
deltager i EDCTP2-programmet i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) 89 mio. EUR til at matche bidragene fra 
enhver anden medlemsstat eller ethvert 
andet land, der er tilknyttet Horisont 2020-
rammeprogrammet og deltager i EDCTP2-
programmet i overensstemmelse med 
artikel 1, stk. 2.

(b) 77.875 mio. EUR til at matche 
bidragene fra enhver anden medlemsstat 
eller ethvert andet land, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
deltager i EDCTP2-programmet i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Budgettet til P2P'er og OPP'er bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning på 
den ene side og finansiering af partnerskaber på den anden side.

Ændringsforslag 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) at deltagerlandene påviser, at de har 
oprettet EDCTP2 i overensstemmelse med 
de mål og forskningsprioriteter for 
sundhedsforskning, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr…./2013 af … 2013 
om oprettelse af Horisont 2020 og Rådets 
afgørelse … /2013/EU af … 2013 om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)
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Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger, at der bør være stor sammenhæng mellem P2P'ernes aktiviteter 
og de forskningsprioriteter, der er defineret i Horisont 2020-rammeprogrammet.

Ændringsforslag 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) at deltagerlandene påviser, at de har 
oprettet EDCTP2 i overensstemmelse med 
de almindelige principper, som Horisont 
2020-rammeprogrammet bygger på

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse fremhæver betydningen af, at P2P'er overholder de almindelige principper, 
som Horisont 2020-rammeprogrammet bygger på, såsom den frie brugsret, ligestilling 
mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, og som der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne.

Ændringsforslag 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ac) at deltagerlandene påviser, at de har 
oprettet EDCTP2 i overensstemmelse med 
de betingelser, som er fastsat i artikel 20 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr…./2013 af … 2013 
om oprettelse af Horisont 2020

Or. en
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Begrundelse

Denne tilføjelse fremhæver de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne, om P2P'er og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 71
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at hvert deltagerland forpligter sig til at 
bidrage til finansieringen af EDCTP2-
programmet.

e) at hvert deltagerland forpligter sig til at 
bidrage i kontanter og naturalier til 
finansieringen af EDCTP2-programmet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til forordningen for Horisont 2020-rammeprogrammet.

Ændringsforslag 72
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) at sponsorer af kliniske forsøg, som 
er finansieret helt eller delvist af 
EDCTP2, påviser, at alle 
forsøgspersoners informerede samtykke 
indhentes i overensstemmelse med 
Helsingfors-erklæringen

Or. en

Begrundelse

Ringe læse- og skrivefærdigheder og samfundsøkonomiske og kulturelle faktorer gør det ofte 
vanskeligt at gennemføre retningslinjer for indhentning af informeret samtykke. De lokale 
etiske udvalg, som spiller en afgørende rolle i forbindelse med informeret samtykke, er ofte 
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svage, dårligt rustede eller ikkeeksisterende i visse lande. Mange deltagere har måske en 
ufuldstændig forståelse af de forskellige aspekter af kliniske forsøg på grund af 
sprogbarrierer, måden, hvorpå oplysninger videregives, eller de udtryk, der anvendes i 
dokumenter vedrørende det informerede samtykke.

Ændringsforslag 73
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) at ethvert klinisk forsøg, der 
finansieres eller samfinansieres af 
EDCTP2, ikke må påbegyndes, før:
- protokollen er blevet godkendt af et etisk 
udvalg, der er oprettet inden for 
rammerne af EDCTP2
- det er registret med et forsøgsnummer på 
det websted, der forvaltes af EDCTP's 
sekretariat
- sponsoren har påvist, at der er 
tilstrækkelig forsikringsdækning med 
henblik på at yde erstatning for eventuelle 
direkte eller indirekte helbredsskader, som 
påføres 
forsøgspersonen/forsøgspersonerne under 
det kliniske forsøg

Or. en

Ændringsforslag 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne kan omfatte nationale 
programaktiviteter i deltagerlandene og 
nye aktiviteter, herunder 

Aktiviteterne kan omfatte aktiviteter, der 
udføres af offentlige eller private 
forskningsinstitutioner uden gevinst for 
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forslagsindkaldelser, der forvaltes af 
EDCTP2-GS.

øje, som er omfattet af de nationale 
programaktiviteter i deltagerlandene, og 
nye aktiviteter, herunder 
forslagsindkaldelser, der forvaltes af 
EDCTP2-GS.

Or. en

Begrundelse

På anmodning af Fondation Merieux.

Ændringsforslag 75
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne indgår i arbejdsplanen for 
EDCTP2-programmet, som vedtages årligt 
af EDCTP2-GS efter et positivt udfald af 
den eksterne evaluering heraf, der udføres 
ved internationalt peer review på grundlag 
af artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
… [regler for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020], og med hensyn til deres 
bidrag til målsætningerne for EDCTP2-
programmet.

Aktiviteterne indgår i arbejdsplanen for 
EDCTP2-programmet, som vedtages årligt 
af EDCTP2-GS efter et positivt udfald af 
den eksterne evaluering heraf, der udføres 
ved internationalt peer review i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. … [regler for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020], 
og med hensyn til deres bidrag til 
målsætningerne for EDCTP2-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 76
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2-GS opretter og forvalter et 
websted, der er baseret på den samme 
model som Eudravigilance ved Det 
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Europæiske Lægemiddelagentur, og 
offentliggør på dette websted de kliniske 
undersøgelsesrapporter for alle kliniske 
forsøg, der finansieres af EDCTP2, 
uanset om resultaterne er positive, 
negative eller ufyldestgørende.

Or. en

Begrundelse

Dette er med henblik på at beskytte forsøgspersonerne i kliniske forsøg, navnlig i de lande, 
hvor demokratiet er svagt, og der en mangel på effektive korrigerende beføjelser.

Ændringsforslag 77
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2-GS skal gennemføre mindst en
revision på stedet for hvert klinisk forsøg, 
der er finansieret eller samfinansieret af 
EDCTP2, med henblik på at kontrollere 
forsøgets etiske vilkår og den 
fuldstændige gennemførelse af 
protokollen. Efter hver revision
fremsendes der en rapport til 
Kommissionen og Europa-Parlamentets 
AVS-delegation.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at der intet sted i verden udføres uetiske kliniske forsøg for de 
europæiske skatteyderes penge.

Ændringsforslag 78
Fiona Hall
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Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) naturaliebidrag bestående af de 
omkostninger, som deltagerlandene har 
afholdt i forbindelse med gennemførelsen 
af aktiviteter i arbejdsplanen som nævnt i 
artikel 4, stk. 1, eller i forbindelse med 
EDCTP2-GS's administrationsbudget.

(b) naturaliebidrag bestående af de 
omkostninger, som deltagerlandene har 
afholdt på forskud i forbindelse med 
gennemførelsen af aktiviteter i 
arbejdsplanen som nævnt i artikel 4, stk. 1, 
eller i forbindelse med EDCTP2-GS's 
administrationsbudget.

Or. en

Ændringsforslag 79
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forordning (EU) nr. … [regler for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020] 
finder anvendelse på indirekte aktioner, der 
udvælges og finansieres af EDCTP-GS i 
overensstemmelse med arbejdsplanen som
nævnt i artikel 4, stk. 1, eller som følge af 
en forslagsindkaldelse forvaltet af 
EDCTP2-GS. I overensstemmelse med 
denne forordning anses EDCTP2-GS for at 
være et finansieringsorgan, som 
tilvejebringer finansiel støtte til indirekte 
aktioner i overensstemmelse med bilag II 
til denne afgørelse.

1. Forordning (EU) nr. … [regler for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020] 
finder anvendelse på indirekte aktioner, der 
udvælges og finansieres af EDCTP-GS 
som følge af en forslagsindkaldelse 
forvaltet af EDCTP2-GS. I 
overensstemmelse med denne forordning 
anses EDCTP2-GS for at være et 
finansieringsorgan, som tilvejebringer 
finansiel støtte til indirekte aktioner i 
overensstemmelse med bilag II til denne 
afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre, at der ikke hersker uklarhed om, at RfD finder 
anvendelse, og at projekterne integreres og udvælges via konkurrenceprægede indkaldelser af 
forslag.
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Ændringsforslag 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I overensstemmelse med principperne 
om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i 
artikel 60, stk. 1, og artikel 128, stk. 1, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal forslagsindkaldelser, som er 
organiseret af EDCTP2, offentliggøres på 
den webbaserede Horisont 2020-
deltagerportal.

Or. en

Begrundelse

Under Horisont 2020-trepartsforhandlingerne blev institutionerne enige om at skabe større 
sammenhæng mellem alle indkaldelsesmuligheder, der finansieres under Horisont 2020. I den 
forbindelse lovede Kommissionen at fremme offentliggørelsen af forslagsindkaldelser, der er 
organiseret af OPP'er og P2P'er, på Horisont 2020-deltagerportalen. Dette ændringsforslag 
har til formål at lave en selvforpligtelse om til et lovkrav, der sikrer, at ansøgerne har adgang 
til enkle og tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EDCTP2-programmet. Kommissionen 
udarbejder en rapport over denne 
evaluering, som indeholder konklusionerne 
på Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018.

1. Inden 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EDCTP2-programmet. Kommissionen 
udarbejder en rapport over denne 
evaluering, som indeholder konklusionerne 
på Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018. Den foreløbige 
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evaluering af EDCTP2 udgør en del af og 
indgår i den foreløbige evaluering af 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 82
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EDCTP2-programmet. Kommissionen 
udarbejder en rapport over denne 
evaluering, som indeholder konklusionerne 
på Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018.

1. Inden 30. juni 2018 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EDCTP2-programmet. Kommissionen 
udarbejder en rapport over denne 
evaluering, som indeholder konklusionerne 
på Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 31. december 2018.

Or. fr

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

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme i 
partnerskab med Afrika syd for Sahara.

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme og 
oversete smitsomme sygdomme har – med 
fokus på de sygdomme, der navnlig 
påvirker de mest sårbare befolkninger, 
nemlig kvinder og børn. Den skal således
fremskynde klinisk udvikling af effektive, 
sikre, letanvendelige og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb
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(diagnose, lægemiddel, behandling og 
vaccine), der er tilpasset forholdene i
udviklingslandene, i partnerskab med
udviklingslandene og navnlig Afrika syd 
for Sahara. Den kliniske udvikling kan 
omfatte alle procedurer i fase I til IV. 

Or. fr

Ændringsforslag 84
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme i 
partnerskab med Afrika syd for Sahara.

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre, tilgængelige
og økonomisk overkommelige lægelige 
indgreb mod fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme i partnerskab med 
Afrika syd for Sahara.

Or. en

Ændringsforslag 85
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre, tilgængelige, 
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overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme i 
partnerskab med Afrika syd for Sahara.

relevante og økonomisk overkommelige 
lægelige indgreb mod fattigdomsrelaterede 
sygdomme i partnerskab med Afrika syd 
for Sahara.

Or. en

Ændringsforslag 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod hiv/aids, 
tuberkulose, malaria og andre 
fattigdomsrelaterede sygdomme og inden 
programmets udløb at levere mindst ét nyt 
lægeligt indgreb; at have udsendt mindst 
30 retningslinjer for forbedret eller udvidet 
brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af mindst 20 potentielle lægelige 
indgreb.

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod fattigdomsrelaterede
sygdomme og oversete smitsomme 
sygdomme og inden programmets udløb at 
have udsendt retningslinjer for forbedret 
eller udvidet brug af eksisterende lægelige 
indgreb; at have gjort fremskridt med den 
kliniske udvikling af potentielle lægelige 
indgreb.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod hiv/aids, 
tuberkulose, malaria og andre 
fattigdomsrelaterede sygdomme og inden 
programmets udløb at levere mindst ét nyt 
lægeligt indgreb; at have udsendt mindst 
30 retningslinjer for forbedret eller udvidet 

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod fattigdomsrelaterede 
sygdomme såsom hiv/aids, tuberkulose, 
malaria og andre fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme og inden programmets 
udløb at levere mindst ét nyt lægeligt 
indgreb; at have udsendt mindst 30 
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brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af mindst 20 potentielle lægelige 
indgreb.

retningslinjer for forbedret eller udvidet 
brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af mindst 20 potentielle lægelige 
indgreb.

Or. en

Ændringsforslag 88
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod hiv/aids, 
tuberkulose, malaria og andre 
fattigdomsrelaterede sygdomme og inden 
programmets udløb at levere mindst ét nyt 
lægeligt indgreb; at have udsendt mindst 
30 retningslinjer for forbedret eller udvidet 
brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af mindst 20 potentielle lægelige 
indgreb.

(a) Et større antal nye eller forbedrede, 
tilgængelige og relevante lægelige indgreb 
mod hiv/aids, tuberkulose, malaria, 
oversete smitsomme sygdomme og andre 
fattigdomsrelaterede sygdomme og inden 
programmets udløb at levere mindst ét nyt 
lægeligt indgreb; at have udsendt mindst 
30 retningslinjer for forbedret eller udvidet 
brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af mindst 20 potentielle lægelige 
indgreb.

Or. en

Ændringsforslag 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og integrering af relevante 
nationale programmer for at øge 
omkostningseffektiviteten af de europæiske 
offentlige investeringer.

(c) Bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og, hvis det er relevant,
integrering af relevante nationale 
programmer for at øge 
omkostningseffektiviteten af de europæiske 
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offentlige investeringer. Desuden bør 
forskningsprioriteterne opstilles på en 
målorienteret måde med henblik på at 
fremskynde resultaterne og bidrage til 
udryddelsen af fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og integrering af relevante 
nationale programmer for at øge 
omkostningseffektiviteten af de europæiske 
offentlige investeringer.

(c) Bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og integrering af relevante 
nationale programmer for at øge 
omkostningseffektiviteten af de europæiske 
offentlige investeringer. Desuden bør 
forskningsprioriteterne opstilles på en 
målorienteret måde med henblik på at 
fremskynde resultaterne og bidrage til 
udryddelsen af fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og private bidragydere.

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og/eller private 
bidragydere for at sikre, at effekten af al 
forskning maksimeres, og at synergier 
kan tages i betragtning, samt opnå 
optimal udnyttelse af ressourcer og 
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investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og private bidragydere.

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og private partnere.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) En forøget virkning som følge af 
effektivt samarbejde med relevante EU-
initiativer, herunder EU's 
udviklingsbistand.

(e) En bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og, om relevant, tilpasning med 
relevante EU-initiativer for bedre at kunne 
udnytte synergier, skabe en mere 
fuldstændig innovationskæde fra kliniske 
forsøg til levering af behandling samt for 
at øge effektiviteten af de europæiske 
offentlige investeringer. I denne 
forbindelse er synergier mellem EDCTP2 
og Den Europæiske Udviklingsfond af 
afgørende betydning.

Or. en

Ændringsforslag 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) En forøget virkning som følge af 
effektivt samarbejde med relevante EU-
initiativer, herunder EU's 
udviklingsbistand.

(e) En bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og, om relevant, tilpasning med 
relevante EU-initiativer, herunder EU's 
udviklingsbistand og andre centrale 
initiativer til at fremme forskning og 
udvikling i forbindelse med 
fattigdomsrelaterede sygdomme, PDP'er 
og andre offentligt styrede programmer, 
for bedre at udnytte synergier, skabe en 
mere fuldstændig innovationskæde fra 
kliniske forsøg til levering af behandling 
samt for at øge effektiviteten af de 
europæiske offentlige investeringer.

Or. en

Begrundelse

Yderligere formulering foreslået af MSF.

Ændringsforslag 95
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) Bidrag til undersøgelse af åbne 
innovationsmodeller til behovsbaseret 
forskning samt tilgængelige og 
økonomisk overkommelige resultater i 
overensstemmelse med andre EU-
forpligtelser inden for FoU på 
sundhedsområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) En øget synlighed af de aktioner, der 
gennemføres inden for rammerne af 
EDCTP2-programmet, på europæisk og 
internationalt plan.

Or. fr

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

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) At støtte kliniske forsøg med nye eller 
forbedrede lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme gennem 
partnerskaber mellem europæiske lande og 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara:

(a) At støtte kliniske forsøg med nye eller 
forbedrede lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme og 
oversete smitsomme sygdomme gennem 
partnerskaber mellem europæiske lande og 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara:

Or. fr

Ændringsforslag 98
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) At støtte kliniske forsøg med nye eller 
forbedrede lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme gennem 

(a) At støtte kliniske forsøg med nye eller 
forbedrede lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede og oversete
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partnerskaber mellem europæiske lande og 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara:

sygdomme gennem partnerskaber mellem 
europæiske lande og udviklingslande, især 
i Afrika syd for Sahara:

Or. en

Ændringsforslag 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Det strategisk rådgivende udvalg 
rådgiver om nødvendigt vedrørende 
produktprofiler med henblik på at yde 
vejledning i forbindelse med 
investeringsbeslutninger i 
overensstemmelse med de aftalte 
prioriteter.

Or. en

Begrundelse

Forslag fra MSF.

Ændringsforslag 100
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af stipendier til 
forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende til mindst 600 i 
forhold til 400 under EDCTP1 og at sikre, 
at mindst 90 % af dem fortsætter deres 
forskerkarriere i Afrika syd for Sahara i 
mindst ét år efter udløbet af stipendiet.

Mål: at øge antallet af stipendier til 
forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende fra 400 under 
EDCTP1 og kraftigt tilskynde dem til at
fortsætte deres forskerkarriere i Afrika syd 
for Sahara efter udløbet af stipendiet.
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Or. en

Ændringsforslag 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af stipendier til 
forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende til mindst 600 i 
forhold til 400 under EDCTP1 og at sikre, 
at mindst 90 % af dem fortsætter deres 
forskerkarriere i Afrika syd for Sahara i 
mindst ét år efter udløbet af stipendiet.

Indikator: at øge antallet af stipendier til 
forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende til mindst 600 i 
forhold til 400 under EDCTP1 og at sikre, 
at mindst 90 % af dem fortsætter deres 
forskerkarriere i Afrika syd for Sahara eller 
inden for forhold, der vedrører Afrika syd 
for Sahara, i mindst ét år efter udløbet af 
stipendiet.

Or. en

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

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med andre offentlige og 
private bidragydere:

(e) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med andre offentlige og 
private partnere med henblik på i 
væsentlig grad at øge deres finansielle 
bidrag til EDCTP2-programmet:

Or. fr

Ændringsforslag 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge udviklingslandenes bidrag til 
mindst 30 mio. EUR i forhold til 
14 mio. EUR under EDCTP1.

udgår

Or. fr

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

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at skaffe yderligere bidrag, enten 
offentlige eller private, for mindst 
500 mio. EUR i forhold til 71 mio. EUR 
under EDCTP1.

udgår

Or. fr

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

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) At øge synligheden af de aktioner, der 
gennemføres inden for rammerne af 
EDCTP2-programmet, på europæisk og 
globalt plan og særlig i udviklingslandene 
ved at udnytte de relevante fora for 
politisk dialog som f.eks. Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling AVS-EU og 
EU-Afrika-topmøderne.

Or. fr
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Ændringsforslag 106
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med europæiske, nationale 
og internationale 
udviklingsbistandsinitiativer for at sikre 
komplementariteten og skærpe virkningen 
af resultaterne af de EDCTP-finansierede 
aktiviteter.

(f) At etablere samarbejde og igangsætte 
fælles aktioner med europæiske, nationale 
og internationale 
udviklingsbistandsinitiativer for at sikre 
komplementariteten og skærpe virkningen 
af resultaterne af de EDCTP-finansierede 
aktiviteter. Navnlig skal EDCTP2-
finansierede aktiviteter koordineres med 
initiativerne fra WHO's rådgivende 
ekspertgruppe vedrørende finansiering og 
koordinering af FoU.

Or. en

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

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, 
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 
for fattigdomsrelaterede sygdomme på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt plan

a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, 
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 
for fattigdomsrelaterede sygdomme samt 
oversete smitsomme sygdomme på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt plan

Or. fr
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Ændringsforslag 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, 
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 
for fattigdomsrelaterede sygdomme på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt plan

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 109
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, 
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 
for fattigdomsrelaterede sygdomme på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt plan

a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, 
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 
for fattigdomsrelaterede og oversete
sygdomme på videnskabeligt, 
forvaltningsmæssigt og finansielt plan

Or. en

Ændringsforslag 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete
smitsomme sygdomme

b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete 
sygdomme, som er fattigdomsrelaterede. 
Der bør navnlig fokuseres på de oversete 
sygdomme, som allerede på nuværende 
tidspunkt rammer befolkningen i Afrika 
syd for Sahara og Europa

Or. en

Ændringsforslag 111
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete
smitsomme sygdomme

b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete 
sygdomme, som er fattigdomsrelaterede. 
Der bør navnlig fokuseres på de oversete 
sygdomme, som allerede på nuværende 
tidspunkt rammer befolkningen i Afrika 
syd for Sahara og Europa

Or. en

Ændringsforslag 112
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til forskning med kliniske forsøg b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
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og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete 
smitsomme sygdomme

og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria og tuberkulose og andre 
fattigdomsrelaterede og oversete 
smitsomme sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 113
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af udvikling af kapacitet til 
kliniske forsøg og tilhørende forskning i 
udviklingslande gennem tilskud til 
karriereudvikling for stipendiater på 
forskellige niveauer, fremme af mobilitet, 
tilskud til personaleudveksling, 
forskeruddannelsesnetværk, styrkelse af 
etik og tilsynsmyndigheder, overvågning 
og partnerskaber på individuelt eller 
institutionelt plan

c) fremme af udvikling af kapacitet til 
kliniske forsøg og tilhørende forskning i 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, gennem tilskud til 
karriereudvikling for stipendiater på 
forskellige niveauer, fremme af mobilitet, 
tilskud til personaleudveksling, 
forskeruddannelsesnetværk, styrkelse af 
etik og tilsynsmyndigheder, overvågning 
og partnerskaber på individuelt eller 
institutionelt plan

Or. fr

Ændringsforslag 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af udvikling af kapacitet til 
kliniske forsøg og tilhørende forskning i 
udviklingslande gennem tilskud til 
karriereudvikling for stipendiater på 
forskellige niveauer, fremme af mobilitet, 
tilskud til personaleudveksling, 

c) fremme af udvikling af kapacitet til 
kliniske forsøg og tilhørende forskning i 
udviklingslande gennem tilskud til 
karriereudvikling for stipendiater på 
forskellige niveauer, fremme af mobilitet, 
tilskud til personaleudveksling, 
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forskeruddannelsesnetværk, styrkelse af 
etik og tilsynsmyndigheder, overvågning 
og partnerskaber på individuelt eller 
institutionelt plan

forskeruddannelsesnetværk, styrkelse af 
etik og tilsynsmyndigheder, overvågning 
og partnerskaber på individuelt eller 
institutionelt eller regionalt plan

Or. en

Ændringsforslag 115
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) etablering af samarbejde og 
iværksættelse af fælles aktioner med andre 
offentlige og private bidragydere

d) etablering af samarbejde og 
iværksættelse af fælles aktioner med andre 
offentlige og private bidragydere med det 
formål at styrke de nationale 
sundhedssystemer og lette overførslen af 
resultater til den berørte befolkning

Or. en

Ændringsforslag 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) etablering af samarbejde og 
iværksættelse af fælles aktioner med andre 
offentlige og private bidragydere

d) etablering af samarbejde og 
iværksættelse af fælles aktioner med andre 
offentlige og private bidragydere, 
herunder partnerskaber med industrien 
og PDP'er

Or. en

Ændringsforslag 117
Michèle Rivasi
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Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) opstilling af faste forpligtelser til 
sikring af adgang til og tilgængelighed af 
produkter, herunder krav om registrering 
af produkter i alle endemiske lande og hos 
en streng tilsynsmyndighed, for at sikre, 
at produktet fremstilles og er prismæssigt 
overkommeligt i alle lav- og 
mellemindkomstlande

Or. en

Ændringsforslag 118
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 1 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) sikring af, at der ikke forekommer 
krænkelser af menneskerettighederne, 
navnlig via:
- etiske revisioner på stedet
- offentliggørelse på EDCTP's websted af 
de kliniske undersøgelsesrapporter på en 
let tilgængelig måde senest et år efter 
forsøgets afslutning
- offentliggørelse af de bindende regler 
for sponsorer vedrørende registrering af 
alvorlige hændelser og 
lægemiddelovervågning.

Or. en

Ændringsforslag 119
Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2-programmet gennemføres af 
EDCTP2-GS på grundlag af en årlig 
arbejdsplan og en flerårig strategisk 
arbejdsplan, der udarbejdes af EDCTP2-
GS og vedtages af dennes 
generalforsamling efter internationalt peer 
review og på betingelse af Kommissionens 
forudgående godkendelse.

EDCTP2-programmet gennemføres af 
EDCTP2-GS på grundlag af en årlig 
arbejdsplan og en flerårig strategisk 
arbejdsplan, der udarbejdes af EDCTP2-
GS i samråd med de relevante 
interesserede parter og vedtages af dennes 
generalforsamling efter internationalt peer 
review og på betingelse af Kommissionens 
forudgående godkendelse.

Den årlige arbejdsplan skal indeholde de 
emner og aktiviteter, der skal iværksættes 
i koordination med de nationale 
programmer, herunder 
forslagsindkaldelser, som skal lanceres af 
EDCTP-GS med henblik på udvælgelse 
og finansiering af indirekte aktioner, samt 
budgetterne for og EDCTP2-
finansieringen til disse emner og 
aktiviteter.
EDCTP2 bør fremme videnskabelig 
samordning og udveksling af oplysninger 
med relevante offentlige eller private 
initiativer, herunder dem, der hører under 
Horisont 2020 såsom Initiativet om 
innovative lægemidler og det strategiske 
sundhedspanel.

Or. en

Ændringsforslag 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den årlige arbejdsplan skal indeholde de 
emner og aktiviteter, der skal iværksættes, 
herunder forslagsindkaldelser, som skal 

Den årlige arbejdsplan skal indeholde de 
emner og aktiviteter, der skal iværksættes i 
koordination med de nationale 
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lanceres af EDCTP-GS med henblik på 
udvælgelse og finansiering af indirekte 
aktioner, samt budgetterne for og 
EDCTP2-finansieringen til disse emner og 
aktiviteter.

programmer, hvor det er relevant,
herunder forslagsindkaldelser, som skal 
lanceres af EDCTP-GS med henblik på 
udvælgelse og finansiering af indirekte 
aktioner, samt budgetterne for og
EDCTP2-finansieringen til disse emner og 
aktiviteter. EDCTP2 bør fremme 
videnskabelig samordning og, hvor det er 
relevant, udveksling af oplysninger med 
relevante offentlige eller private 
initiativer, herunder dem, der hører under 
Horisont 2020 såsom Initiativet om 
innovative lægemidler og det strategiske 
sundhedspanel.

Or. en

Ændringsforslag 121
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den årlige arbejdsplan skal indeholde de 
emner og aktiviteter, der skal iværksættes, 
herunder forslagsindkaldelser, som skal 
lanceres af EDCTP-GS med henblik på 
udvælgelse og finansiering af indirekte 
aktioner, samt budgetterne for og 
EDCTP2-finansieringen til disse emner og 
aktiviteter.

Den årlige arbejdsplan skal indeholde de 
emner og aktiviteter, der skal iværksættes, 
herunder aktiviteter, der iværksættes af 
deltagerlandene, og forslagsindkaldelser, 
som skal lanceres af EDCTP-GS med 
henblik på udvælgelse og finansiering af 
indirekte aktioner, samt budgetterne for og 
EDCTP2-finansieringen til disse emner og 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 122
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet. 
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering og
status.

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet. 
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering, 
status og foranstaltninger, der er truffet 
for at sikre adgang til nye produkter for 
befolkningen i udviklingslandene.

Or. en

Ændringsforslag 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet. 
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering og 
status.

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet. 
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering, 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre
adgang til nye produkter, og status.

Or. en
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Begrundelse

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre adgang til nye produkter, bør beskrives og 
anvendes som kriterier i forbindelse med evalueringen af EDCTP2. Uden utvetydige 
evalueringskriterier, der dækker patientadgang, vil opnåelsen af EDCTP-finansieringens 
hovedformål ikke blive overvåget og evalueret i tilstrækkelig grad.

Ændringsforslag 124
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet. 
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering og 
status.

EDCTP2-GS udarbejder en årlig rapport, 
som giver en detaljeret oversigt over 
gennemførelsen af EDCTP2-programmet. 
Denne oversigt skal give oplysning om 
hver udvalgt aktivitet i overensstemmelse 
med arbejdsplanen, herunder indirekte 
aktioner udvalgt gennem 
forslagsindkaldelser forvaltet af EDCTP-
GS. Denne information skal indeholde en 
beskrivelse af hver aktivitet, herunder 
indirekte aktioner, og aktivitetens budget, 
værdi af eventuelt tildelt finansiering, 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre 
adgang til nye produkter, og status.

Or. en

Ændringsforslag 125
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 
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finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og
formidlingsaktiviteter.

finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer, 
formidlingsaktiviteter og foranstaltninger, 
der er truffet for at sikre adgang til nye 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter.

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om 
projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter samt 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre 
adgang.

Or. en

Ændringsforslag 127
Michèle Rivasi

Forslag til afgørelse
Bilag II – nr. 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
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desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter.

desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter samt 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre 
adgang.

Or. en

Ændringsforslag 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generalforsamlingen træffer beslutning 
ved enighed. I mangel af enighed træffer 
generalforsamlingen sine beslutninger med 
et flertal på mindst 75 % af stemmerne.

Generalforsamlingen træffer beslutning 
ved enighed.

I mangel af enighed træffer 
generalforsamlingen sine beslutninger med 
et flertal på mindst 75 % af stemmerne. I 
dette tilfælde har hvert medlem af 
generalforsamlingen et antal stemmer 
svarende til værdien af deres finansielle 
bidrag/naturalydelser til EDCTP2-
programmet i det forløbne regnskabsår.

Or. fr

Ændringsforslag 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generalforsamlingen træffer beslutning 
ved enighed. I mangel af enighed træffer 
generalforsamlingen sine beslutninger 
med et flertal på mindst 75 % af 
stemmerne.

Generalforsamlingen træffer sine 
beslutninger med et flertal på mindst 75 % 
af stemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Generalforsamlingen udpeger en 
bestyrelse, som fører tilsyn med EDCTP-
GS's sekretariat, som oprettes af 
generalforsamlingen som 
forvaltningsorgan for EDCTP2-
programmet.

(2) Generalforsamlingen udpeger en 
bestyrelse. Under udpegelsen tager 
generalforsamlingen behørigt hensyn til 
de deltagende staters bidrag, og den sikrer 
en afbalanceret geografisk fordeling af 
bestyrelsens medlemmer. Mindst en 
repræsentant for landene i Afrika syd for 
Sahara er sikret deltagelse.
Bestyrelsen fører tilsyn med EDCTP-GS's 
sekretariat, som oprettes af 
generalforsamlingen som 
forvaltningsorgan for EDCTP2-
programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Generalforsamlingen udpeger en 
bestyrelse, som fører tilsyn med EDCTP-
GS's sekretariat, som oprettes af 

(2) Generalforsamlingen udpeger en 
bestyrelse, som fører tilsyn med EDCTP-
GS's sekretariat, som oprettes af 
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generalforsamlingen som 
forvaltningsorgan for EDCTP2-
programmet.

generalforsamlingen som 
forvaltningsorgan for EDCTP2-
programmet. EDCTP-GS's sekretariat 
skal mindst varetage følgende opgaver:

Or. en

Ændringsforslag 132
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) repræsentere EDCTP2-GS a) gennemføre den årlige arbejdsplan

Or. en

Ændringsforslag 133
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) gennemføre EDCTP2-programmet og 
forvalte de aktiviteter, der er betroet 
EDCTP2-GS i henhold til den årlige 
arbejdsplan

udgår

Or. en

Ændringsforslag 134
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 2 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) offentliggøre oplysninger om de 
projekter, der gennemføres, herunder den 
samlede værdi for hvert enkelt projekt og 
navnene på deltagerne

Or. ro

Ændringsforslag 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et videnskabeligt rådgivende udvalg
rådgiver generalforsamlingen om 
strategiske prioriteter for EDCTP2-
programmet.

(3) Et strategisk rådgivende udvalg leverer 
strategisk og videnskabelig rådgivning til
generalforsamlingen, bestyrelsen og 
EDCTP-GS's sekretariat.

Or. en

Ændringsforslag 136
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det videnskabelige rådgivende udvalg 
udpeges af generalforsamlingen og består 
af europæiske og afrikanske uvildige 
eksperter med kompetence på områder, der 
er relevante for EDCTP2-programmet.

Det videnskabelige rådgivende udvalg 
udpeges af generalforsamlingen og består 
af europæiske og afrikanske uvildige 
eksperter med kompetence på områder, der 
er relevante for EDCTP2-programmet. Der 
skal tilstræbes en ligelig kønsmæssig 
sammensætning i overensstemmelse med 
artikel 15 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr…./2013 af … 
2013 om oprettelse af Horisont 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) gennemgå og rådgive 
generalforsamlingen om indhold, 
anvendelsesområde og størrelsesorden for 
udkastet til den årlige arbejdsplan for 
EDCTP2, herunder omfattede sygdomme 
og tilgange, der skal vedtages, set ud fra en 
videnskabelig og teknisk synsvinkel

(b) rådgive generalforsamlingen om 
indhold, anvendelsesområde og 
størrelsesorden for udkastet til den årlige 
arbejdsplan for EDCTP2, herunder 
omfattede sygdomme og tilgange, der skal 
vedtages, set ud fra en videnskabelig og 
teknisk synsvinkel

Or. en

Ændringsforslag 138
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag III – stk. 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Generalforsamlingen opretter i 
samarbejde med det videnskabelige 
udvalg et etisk udvalg.
Det etiske udvalg skal forhåndsgodkende 
forsøgsprotokollerne for alle kliniske 
forsøg, der finansieres eller 
samfinansieres af EDCTP2, og foretage 
regelmæssige etiske revisioner på stedet. 
Det etiske udvalg rapporterer til 
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen fastsætter antallet 
af medlemmer i det etiske udvalg og 
betingelserne for deres udnævnelse.

Or. en
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