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Τροπολογία 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-
2020), το οποίο θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 20134 (εφεξής 
«πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζων 2020”»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία, 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων, 
μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής 
της Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν περισσότερα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης.

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-
2020), το οποίο θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013  (εφεξής 
«πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζων 2020”»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία,
αναπτύσσοντας στενότερες συνέργειες, 
ενισχύοντας τον συντονισμό και 
αποφεύγοντας άσκοπες 
αλληλοεπικαλύψεις με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα.
Οι συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων, 
μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής 
της Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης, 
θα πρέπει να επιτυγχάνουν τους στόχους 
αυτούς, να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, 
και συγκεκριμένα στο άρθρο 20, και να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τις γενικές 
αρχές του Ορίζοντα 2020.

__________________ __________________
4 EE ... [Πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 
2020»].

4 EE ... [Πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 
2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη τονίζει τις σημαντικές αρχές που έχουν συμφωνηθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τις ΣΔΔΤ και τα 
αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει αυτές να έχουν.
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Τροπολογία 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP8.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· είναι σκόπιμη η 
περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών 
εθνικών προγραμμάτων· κρίνεται αναγκαία 
η ενίσχυση και η διεύρυνση της 
συνεργασίας με άλλους μείζονες 
χρηματοδότες του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας· 
απαιτείται η δημιουργία συνεργειών με 
δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, ιδίως με την ενωσιακή 
αναπτυξιακή βοήθεια· είναι σκόπιμη η 
αποσαφήνιση και η απλούστευση των 
κανόνων συγχρηματοδότησης· κρίνεται 
αναγκαία η ενίσχυση των εργαλείων 
παρακολούθησης.

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP8.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· οι δυνατότητες 
των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά 
την ασφαλή διεξαγωγή και διαχείριση 
των κλινικών δοκιμών θα πρέπει, όπου 
είναι ανάγκη, να αναπτυχθούν και να 
ενισχυθούν περαιτέρω, ιδίως δε τα 
καθήκοντα και η διαμόρφωση των 
επιτροπών δεοντολογίας και το 
αντίστοιχο ρυθμιστικό περιβάλλον ενώ 
χρήζει περαιτέρω βελτίωσης ο 
συντονισμός, η συνεργασία και, όπου 
είναι σκόπιμη, η ενοποίηση των 
ευρωπαϊκών εθνικών προγραμμάτων
κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και η 

διεύρυνση της συνεργασίας με άλλους 
μείζονες χρηματοδότες του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, 
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συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας· απαιτείται η δημιουργία 
συνεργειών με δράσεις της ευρωπαϊκής 
εξωτερικής πολιτικής, ιδίως με την 
ενωσιακή αναπτυξιακή βοήθεια· είναι 
σκόπιμη η αποσαφήνιση και η 
απλούστευση των κανόνων 
συγχρηματοδότησης· κρίνεται αναγκαία η 
ενίσχυση των εργαλείων παρακολούθησης.

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

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

Or. en

Τροπολογία 34
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP8.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· είναι σκόπιμη η 

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP8.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· είναι σκόπιμη η 
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περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών 
εθνικών προγραμμάτων· κρίνεται αναγκαία 
η ενίσχυση και η διεύρυνση της 
συνεργασίας με άλλους μείζονες 
χρηματοδότες του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας· 
απαιτείται η δημιουργία συνεργειών με 
δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, ιδίως με την ενωσιακή 
αναπτυξιακή βοήθεια· είναι σκόπιμη η 
αποσαφήνιση και η απλούστευση των 
κανόνων συγχρηματοδότησης· κρίνεται 
αναγκαία η ενίσχυση των εργαλείων 
παρακολούθησης.

περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών 
εθνικών προγραμμάτων· κρίνεται αναγκαία 
η ενίσχυση και η διεύρυνση των 
συνεργιών με άλλους μείζονες εταίρους 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών, 
των μη κυβερνητικών οργανισμών·
απαιτείται η δημιουργία συνεργειών με 
δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, ιδίως με την ενωσιακή 
αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα της 
υγείας· είναι σκόπιμη η αποσαφήνιση και η 
απλούστευση των κανόνων 
συγχρηματοδότησης· κρίνεται αναγκαία η 
ενίσχυση των εργαλείων παρακολούθησης.

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

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

Or. en

Τροπολογία 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP18.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP1.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
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αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· είναι σκόπιμη η 
περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών 
εθνικών προγραμμάτων· κρίνεται 
αναγκαία η ενίσχυση και η διεύρυνση της 
συνεργασίας με άλλους μείζονες 
χρηματοδότες του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας· είναι 
σκόπιμη η δημιουργία συνεργειών με 
δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, ιδίως με την αναπτυξιακή 
βοήθεια της ΕΕ· είναι σκόπιμη η 
αποσαφήνιση και η απλούστευση των 
κανόνων συγχρηματοδότησης· κρίνεται 
αναγκαία η ενίσχυση των εργαλείων 
παρακολούθησης.

αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής:

- κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση και η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
EDCTP1·
- πρέπει να προωθηθεί η κατάρτιση και 
να ενισχυθούν οι ικανότητες των 
αναπτυσσομένων χωρών·
- είναι σκόπιμη η περαιτέρω ενοποίηση 
των ευρωπαϊκών εθνικών 
προγραμμάτων·
- κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και η 
διεύρυνση της συνεργασίας με εταίρους 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας, οι 
συμπράξεις του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα όπως οι PDPs (Product 
Development Partnerships), οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις ή ακόμη και τα 
ιδρύματα·
- είναι σκόπιμη η δημιουργία συνεργειών 
με δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, και όλως ιδιαιτέρως με την 
αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ·
- είναι σκόπιμη η αποσαφήνιση και η 
απλούστευση των κανόνων 
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συγχρηματοδότησης·
- κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των 
εργαλείων παρακολούθησης.

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

Or. fr

Τροπολογία 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. … 
/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζων 2020» (2014-2020)9, 
μπορεί να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη 
στο πρόγραμμα EDCTP2.

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ... 2013 για τη 
θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζων 2020»8a και την απόφαση 
αριθ. … /2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 
2013, για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζων 2020» (2014-2020), 
μπορεί να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη 
στο πρόγραμμα EDCTP2.

__________________ __________________
8α ΕΕ L ... [Ορίζων 2020].

9 ΕΕ L … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»].

9 ΕΕ L … [Ειδικό πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά όχι μόνο στο ειδικό πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα-
πλαίσιο, πράγμα που είναι σημαντικό για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 20 του 
προγράμματος πλαισίου και τις αρχές που περιέχονται σε αυτό.
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Τροπολογία 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η ΕΕ είναι ένας σημαντικός χορηγός 
για την έρευνα σχετικά με τις ασθένειες 
που συνδέονται με τη φτώχεια και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν 
στην πραγματικότητα κατά το ένα 
τέταρτο περίπου (22%) των 
κυβερνητικών επενδύσεων στον τομέα 
αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξάλλου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας σε σχέση με την 
παγκόσμια υγεία. Επί παραδείγματι, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλύπτουν 
κατά το ήμισυ περίπου τις πιστώσεις του 
παγκόσμιου Ταμείου.

Or. fr

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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η υποστήριξη του αγώνα κατά των 
νόσων που συνδέονται με τη φτώχεια θα 
συνέβαλε επίσης στην προστασία των 
πολιτών της Ευρώπης από τις νόσους 
αυτές δεδομένου ότι η αυξανόμενη 
κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο 
(συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού), 
τα μεταναστευτικά ρεύματα και οι 
μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή 
αυτών των νόσων δημιουργούν το 
ενδεχόμενο να βρεθεί η Ευρώπη 
αντιμέτωπη με νέους ή 
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επανεμφανιζόμενους κινδύνους λόγω 
αυτών των ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 39
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
αποτελούν τους κύριους χρηματοδότες 
του παγκόσμιου Ταμείου για την 
καταπολέμηση του AIDS, της 
φυματίωσης και της ελονοσίας  Σε αυτό 
το πλαίσιο, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να κατευθυνθεί τμήμα της 
συνεισφοράς της Ένωσης στο παγκόσμιο 
Ταμείο προς δράσεις που επιδιώκουν να 
διευκολύνουν την μεταφορά των 
αποτελεσμάτων του EDCTP στους 
ενδιαφερόμενους πληθυσμούς.

Or. en

Τροπολογία 40
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Το 2010, με τα συμπεράσματά του 
για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια 
υγεία, το Συμβούλιο απεύθυνε έκκληση 
στην ΕΕ να προαγάγει μια 
αποτελεσματική και δίκαιη 
χρηματοδότηση της έρευνας από την 
οποία προκύπτουν οφέλη για την υγεία 
όλων και η οποία μεριμνά ώστε οι 
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καινοτομίες και οι παρεμβάσεις να 
οδηγούν σε οικονομικές και προσιτές 
λύσεις. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
μελετηθούν εκείνα τα μοντέλα που 
αποσυνδέουν τις δαπάνες της έρευνας και 
ανάπτυξης από τις τιμές των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
μεταφοράς τεχνολογίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 41
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σε εναρμόνιση με τους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020», 
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
EDCTP2 πρέπει να έχουν όλα τα κράτη 
μέλη και όλες οι συνδεδεμένες χώρες με το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020».

(13) Σε εναρμόνιση με τους στόχους του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020», 
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
EDCTP2 πρέπει να έχουν όλα τα κράτη 
μέλη και όλες οι συνδεδεμένες χώρες με το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020».
Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα 
έργα που χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020» δεν 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Δεδομένου ότι ο συνολικός στόχος 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι η 
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επίτευξη μεγαλύτερης απλούστευσης και 
εναρμόνισης των συνθηκών 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο Ένωσης, θα 
πρέπει οι συμπράξεις μεταξύ δημοσίων 
φορέων να θεσπίσουν απλά μοντέλα 
διαχείρισης και να αποφύγουν 
οποιαδήποτε χρήση διαφορετικών 
δεσμών κανόνων από το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020».

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Οποιοιδήποτε φραγμοί στη 
συμμετοχή νεοφερμένων στο πρόγραμμα 
θα πρέπει να εντοπίζονται και να 
αντιμετωπίζονται. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή ΜΜΕ, 
πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Or. en

Τροπολογία 44
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα συμμετέχοντα κράτη προτίθενται 
να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος EDCTP2 καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από 
το πρόγραμμα EDCTP2 (2014-2024).

(14) Τα συμμετέχοντα κράτη προτίθενται 
να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος EDCTP2 καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από 
το πρόγραμμα EDCTP2 (2014-2020).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράλληλη δράση των δύο γενεών ΣΔΔΤ με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το 2020 
και έπειτα θα δημιουργούσε διοικητικές δαπάνες, θα περιέπλεκε περαιτέρω τις συνθήκες 
χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ και θα καθιστούσε δυσδιάκριτα τα πραγματικά ποσά που 
δαπανώνται κάθε χρόνο.  Η διάρκεια των  ΣΔΔΤ θα πρέπει κατά συνέπεια να ευθυγραμμιστεί 
με τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των μελλοντικών προγραμμάτων 
πλαισίων.

Τροπολογία 45
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Δεδομένου ότι ο συνολικός στόχος 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι η 
επίτευξη μεγαλύτερης απλούστευσης και 
εναρμόνισης των συνθηκών 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο Ένωσης, θα 
πρέπει η διάρκεια όλων των συμπράξεων 
μεταξύ δημοσίων φορέων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» να 
ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου, προκειμένου να 
αποφεύγονται η παράλληλη εφαρμογή δύο 
διαφορετικών δεσμών κανόνων και η 
σχετική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση 
για τους συμμετέχοντες στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 46
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο 
όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο 
πρόγραμμα EDCTP2 για τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Εντός του ανώτατου αυτού ορίου, η 
συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να 
ισούται με τις αρχικές συνεισφορές για τις 
οποίες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τα 
συμμετέχοντα κράτη, ώστε να επιτευχθεί 
υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης και να 
διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ενοποίηση των 
προγραμμάτων των συμμετεχόντων 
κρατών. Αυτό το ανώτατο όριο θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει συνεισφορά ύψους 
αντίστοιχου με τις συνεισφορές άλλων 
κρατών μελών ή χωρών συνδεδεμένων με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», 
που προσχωρούν στο πρόγραμμα 
EDCTP2 στη διάρκεια του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζων 2020».

(15) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο 
όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο 
πρόγραμμα EDCTP2 για τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Εντός του ανώτατου αυτού ορίου, η 
συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να 
ισούται με τις συνεισφορές των 
αναφερόμενων στο άρθρο 1 της 
παρούσας απόφασης κρατών, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης 
και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
ενοποίηση των προγραμμάτων των εν 
λόγω κρατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας στο τρόπο δαπάνης των πόρων του EDCTP2.

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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο 
όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο 
πρόγραμμα EDCTP2 για τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Εντός του ανώτατου αυτού ορίου, η 
συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να 
ισούται με τις αρχικές συνεισφορές για τις 
οποίες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τα 

(15) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο 
όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο 
πρόγραμμα EDCTP2 για τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Κατά τη χρονική αυτή περίοδο και εντός 
του ανώτατου αυτού ορίου, η συνεισφορά 
της Ένωσης θα πρέπει να ισούται με τις 
συνεισφορές που προβλέπονται στο 
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συμμετέχοντα κράτη, ώστε να επιτευχθεί 
υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης και να 
διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ενοποίηση των 
προγραμμάτων των συμμετεχόντων
κρατών. Αυτό το ανώτατο όριο θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει συνεισφορά ύψους 
αντίστοιχου με τις συνεισφορές άλλων 
κρατών μελών ή χωρών συνδεδεμένων με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», 
που προσχωρούν στο πρόγραμμα 
EDCTP2 στη διάρκεια του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζων 2020».

πρώτο άρθρο της παρούσας απόφασης, 
ώστε να επιτευχθεί υψηλό αποτέλεσμα 
μόχλευσης και να διασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη ενοποίηση των προγραμμάτων 
των κρατών αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 48
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο 
όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο 
πρόγραμμα EDCTP2 για τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Εντός του ανώτατου αυτού ορίου, η
συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να 
ισούται με τις αρχικές συνεισφορές για τις 
οποίες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τα 
συμμετέχοντα κράτη, ώστε να επιτευχθεί 
υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης και να 
διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ενοποίηση των 
προγραμμάτων των συμμετεχόντων 
κρατών. Αυτό το ανώτατο όριο θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει συνεισφορά ύψους 
αντίστοιχου με τις συνεισφορές άλλων 
κρατών μελών ή χωρών συνδεδεμένων με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», 
που προσχωρούν στο πρόγραμμα EDCTP2 
στη διάρκεια του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζων 2020».

(15) Η συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει 
να ισούται με τις συνολικές συνεισφορές 
για τις οποίες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις 
τα συμμετέχοντα κράτη, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης 
και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη 
ενοποίηση των προγραμμάτων των 
συμμετεχόντων κρατών, καθώς επίσης και 
για να προβλέπεται συνεισφορά ύψους 
αντίστοιχου με τις συνεισφορές άλλων 
κρατών μελών ή χωρών συνδεδεμένων με 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», 
που προσχωρούν στο πρόγραμμα EDCTP2 
στη διάρκεια του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζων 2020».

Or. en
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Τροπολογία 49
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης πρέπει να υπόκειται σε επίσημες 
δεσμεύσεις των συμμετεχόντων κρατών να 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος EDCTP2, καθώς και στην 
τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων.

(16) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης πρέπει να υπόκειται σε επίσημες 
δεσμεύσεις των συμμετεχόντων κρατών να 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος EDCTP2, καθώς και στην 
τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι κλινικές 
δοκιμές να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά από την Ένωση όταν 
διεξάγονται σύμφωνα με την Δήλωση του 
Ελσίνκι και όταν εφαρμόζονται τα ίδια 
πρότυπα περί διαφάνειας δεδομένων με 
εκείνα του κανονισμού [2012/0192].

Or. en

Τροπολογία 50
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Έχει ζωτική σημασία για κλινικές 
δοκιμές που διεξάγονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες να δίνεται η 
συναίνεση πάντοτε μετά από πραγματική 
ενημέρωση και να δίνεται πραγματικά 
αυτοβούλως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για δίνεται η εν επιγνώσει συναίνεση είναι, συχνά, δύσκολο να 
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εφαρμόζονται λόγω χαμηλών επιπέδων αλφαβητισμού και λοιπών κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτισμικών παραγόντων. Οι τοπικές επιτροπές δεοντολογίας, οι οποίες καλούνται να 
παίξουν σημαντικότατο ρόλο ως προς την εν επιγνώσει συναίνεση είναι συχνά αδύναμες, κακά 
εφοδιασμένες ή απλά ανύπαρκτες σε ορισμένες χώρες.  Πολλοί συμμετέχοντες έχουν 
ενδεχομένως ανεπαρκή κατανόηση των διαφόρων πτυχών των κλινικών δοκιμών λόγω 
γλωσσικών εμποδίων, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γνωστοποιούνται οι πληροφορίες ή των 
όρων που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα με τα οποία δίνεται η συναίνεση.

Τροπολογία 51
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με 
τα αυστηρότερα πρότυπα δεοντολογίας, 
θα πρέπει να συσταθεί Επιτροπή 
Δεοντολογίας στους κόλπους του 
EDCTP2, η οποία θα εξετάζει τα 
πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών και θα 
πραγματοποιεί επιτόπιους δεοντολογικούς 
ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 
στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική, μέσω της ταχύτερης 

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 
στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην 
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κλινικής ανάπτυξης αποτελεσματικών, 
ασφαλών και οικονομικά προσιτών 
ιατρικών παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της έλλειψης της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας, από πλευράς 
τόσο ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

υποσαχάρια Αφρική, μέσω της ταχύτερης 
κλινικής ανάπτυξης αποτελεσματικών, 
ασφαλών, ευχερώς χρησιμοποιούμενων, 
οικονομικά προσιτών και
προσαρμοσμένων στις ιδιομορφίες των 
αναπτυσσομένων χωρών και προσιτών 
ιατρικών παρεμβάσεων (διάγνωση,
φάρμακο, θεραπεία και εμβόλιο), δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη λόγω της έλλειψης της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας, από πλευράς 
τόσο ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 53
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 
στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική, μέσω της ταχύτερης 
κλινικής ανάπτυξης αποτελεσματικών, 
ασφαλών και οικονομικά προσιτών 
ιατρικών παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 
στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική, μέσω της ταχύτερης 
κλινικής ανάπτυξης αποτελεσματικών, 
ασφαλών, προσβάσιμων και οικονομικά 
προσιτών ιατρικών παρεμβάσεων για τις 
νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια και 
τις παραμελημένες νόσους, δεν είναι 
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κράτη μέλη λόγω της έλλειψης της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας, από πλευράς 
τόσο ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της έλλειψης της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας, από πλευράς 
τόσο ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Τα αποτελέσματα των κλινικών 
δοκιμών και των λοιπών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος EDCTP2 θα 
πρέπει να κοινοποιούνται ευρέως το 
συντομότερο δυνατό μέσω των 
κατάλληλων διαύλων και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ...
[κανόνες συμμετοχής και διάδοσης στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020»] ενώ, 
συγκεκριμένα, οι διατάξεις περί 
ελεύθερης πρόσβασης εφαρμόζονται όσον 
αφορά την κοινοποίηση μέσω 
ερευνητικών περιοδικών.

Or. en
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Τροπολογία 55
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Οποιοιδήποτε φραγμοί στη 
συμμετοχή νεοφερμένων στο πρόγραμμα 
θα πρέπει να εντοπίζονται και να 
αντιμετωπίζονται. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή ΜΜΕ, 
πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Or. en

Τροπολογία 56
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ, υπολογιζόμενη ως 
εξής:

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ που ισούται με τις 
συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών 
που απαριθμούνται στο άρθρο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας στο τρόπο δαπάνης των πόρων του EDCTP2.

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

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ, υπολογιζόμενη ως 
εξής:

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ που ισούται με τις 
συνεισφορές των συμμετεχουσών χωρών 
που απαριθμούνται στο άρθρο 1.

Or. fr

Τροπολογία 58
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ, υπολογιζόμενη ως 
εξής:

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683 
εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον, το 
οποίο ισούται με τις συνεισφορές των 
συμμετεχόντων κρατών.

Or. en

Τροπολογία 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 683
εκατομμυρίων ευρώ, υπολογιζόμενη ως 

1. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης στο πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
ΕΖΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των 597,625
εκατομμυρίων ευρώ, υπολογιζόμενη ως 
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εξής: εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός των ΣΔΔΤ και των ΣΔΙΤ πρέπει να περικοπεί κατά 12,5%, λόγω της 
συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη χρηματοδότηση 
της συνεργατικής έρευνας από τη μια και της χρηματοδότησης των συμπράξεων από την άλλη.

Τροπολογία 60
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσό 594 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας στο τρόπο δαπάνης των πόρων του EDCTP2.

Τροπολογία 61
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσό 594 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσό 594 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσό 594 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1·

α) ποσό 519,75 εκατ. ευρώ, το οποίο 
ισούται με τις συνεισφορές των 
συμμετεχόντων κρατών που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός των ΣΔΔΤ και των ΣΔΙΤ πρέπει να περικοπεί κατά 12,5%, λόγω της 
συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη χρηματοδότηση 
της συνεργατικής έρευνας από τη μια και της χρηματοδότησης των συμπράξεων από την άλλη.

Τροπολογία 64
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ποσό 89 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές άλλων κρατών μελών 
ή χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020» που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EDCTP2 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας στο τρόπο δαπάνης των πόρων του EDCTP2.

Τροπολογία 65
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ποσό 89 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές άλλων κρατών μελών 
ή χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020» που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EDCTP2 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ποσό 89 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές άλλων κρατών μελών 
ή χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 

διαγράφεται
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πλαίσιο «Ορίζων 2020» που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EDCTP2 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ποσό 89 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται με 
τις συνεισφορές άλλων κρατών μελών ή 
χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020» που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EDCTP2 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

β) ποσό 77,875 εκατ. ευρώ, το οποίο 
ισούται με τις συνεισφορές άλλων κρατών 
μελών ή χωρών συνδεδεμένων με το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020» που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDCTP2 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός των ΣΔΔΤ και των ΣΔΙΤ πρέπει να περικοπεί κατά 12,5%, λόγω της 
συνολικής μείωσης του δημοσιονομικού κονδυλίου για τον «Ορίζοντα 2020» στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη χρηματοδότηση 
της συνεργατικής έρευνας από τη μια και της χρηματοδότησης των συμπράξεων από την άλλη.

Τροπολογία 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) την απόδειξη, εκ μέρους των 
συμμετεχόντων κρατών, ότι το 
πρόγραμμα EDCTP2 έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τους στόχους και τις 
ερευνητικές προτεραιότητες της 
πρόκλησης για την έρευνα στο χώρο της 
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υγείας όπως ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ...
για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και την απόφαση αριθ. … 
/2013ΕΕ του Συμβουλίου, της ... 2013, για 
τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» 
(2014-2020),;

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει έντονη συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων 
των ΣΔΔΤ και των ερευνητικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο 
«Ορίζων 2020».

Τροπολογία 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) την απόδειξη, εκ μέρους των 
συμμετεχόντων κρατών, ότι το 
πρόγραμμα EDCTP2 έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
διέπουν το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσθήκη τονίζει πόσο πιστά ακολουθούν οι ΣΔΔΤ τις γενικές αρχές που διέπουν το 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση, η ισότητα των φύλων 
και η αποφυγή των διακρίσεων οι οποίες συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) την απόδειξη, εκ μέρους των 
συμμετεχόντων κρατών, ότι το 
πρόγραμμα EDCTP2 έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ...
2013 για τη σύσταση του προγράμματος 
«Ορίζων 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή επισημαίνει τις βασικές αρχές που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, καθώς και το 
περιεχόμενο των αποτελεσμάτων τους.

Τροπολογία 71
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη δέσμευση εκάστου συμμετέχοντος 
κράτους να συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση του προγράμματος 
EDCTP2.

ε) τη δέσμευση εκάστου συμμετέχοντος 
κράτους να συνεισφέρει σε χρήματα και 
σε είδος στη χρηματοδότηση του 
προγράμματος EDCTP2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η ευθυγράμμιση με τον κανονισμό για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020».
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Τροπολογία 72
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) την απόδειξη, εκ μέρους του 
αναδόχου της κλινικής δοκιμής που 
χρηματοδοτείται πλήρως ή μερικώς από 
το EDCTP2, ότι η εν επιγνώσει συναίνεση 
οποιουδήποτε συμμετέχοντος λαμβάνεται 
σύμφωνα με την Δήλωση του Ελσίνκι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για δίνεται η εν επιγνώσει συναίνεση είναι, συχνά, δύσκολο να 
εφαρμόζονται λόγω χαμηλών επιπέδων αλφαβητισμού και λοιπών κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτισμικών παραγόντων. Οι τοπικές επιτροπές δεοντολογίας, οι οποίες καλούνται να 
παίξουν σημαντικότατο ρόλο ως προς την εν επιγνώσει συναίνεση είναι συχνά αδύναμες, κακά 
εφοδιασμένες ή απλά ανύπαρκτες σε ορισμένες χώρες.  Πολλοί συμμετέχοντες έχουν 
ενδεχομένως ανεπαρκή κατανόηση των διαφόρων πτυχών των κλινικών δοκιμών λόγω 
γλωσσικών εμποδίων, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γνωστοποιούνται οι πληροφορίες ή των 
όρων που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα με τα οποία δίνεται η συναίνεση.

Τροπολογία 73
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) την απόδειξη ότι καμία κλινική 
δοκιμή που χρηματοδοτείται ή 
συγχρηματοδοτείται από το EDCTP2 δεν 
ξεκινά χωρίς
- έγκριση του πρωτοκόλλου από 
Επιτροπή Δεοντολογίας που έχει συσταθεί 
στους κόλπους του EDCTP2
- καταχώριση με αριθμό δοκιμής στον 
ιστότοπο τον οποίο διαχειρίζεται η 
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γραμματεία του EDCTP2
- την απόδειξη, εκ μέρους του αναδόχου, 
ότι υφίσταται επαρκής ασφαλιστική 
κάλυψη για την αποζημίωση 
οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων 
βλαβών στην υγεία του συμμετέχοντος ή 
των συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή·

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις δραστηριότητες μπορεί να 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες των 
εθνικών προγραμμάτων των 
συμμετεχόντων κρατών και νέες 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
που διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2.

Στις δραστηριότητες μπορεί να 
περιλαμβάνονται δράσεις που έχουν 
αναληφθεί από δημόσιες ή από ιδιωτικές 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που 
περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες των 
εθνικών προγραμμάτων των 
συμμετεχόντων κρατών και νέες 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
που διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος Merieux.

Τροπολογία 75
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3



PE522.974v01-00 30/63 AM\1009061EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα εργασίας του 
προγράμματος EDCTP2, το οποίο 
εγκρίνεται ετησίως από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2, κατόπιν του θετικού 
αποτελέσματος της εξωτερικής 
αξιολόγησής τους από διεθνείς ομοτίμους 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020»] και λαμβανομένης υπόψη 
της συμβολής τους στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος EDCTP2.

Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα εργασίας του 
προγράμματος EDCTP2, το οποίο 
εγκρίνεται ετησίως από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2, κατόπιν του θετικού 
αποτελέσματος της εξωτερικής 
αξιολόγησής τους από διεθνείς ομοτίμους 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020»] και λαμβανομένης υπόψη 
της συμβολής τους στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος EDCTP2.

Or. en

Τροπολογία 76
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΔΥ EDCTP2 δημιουργεί και 
διαχειρίζεται ιστότοπο βασισμένο στο 
ίδιο μοντέλο με εκείνο της Eudravigilance 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, 
στον οποίο δημοσιοποιεί τις εκθέσεις 
κλινικών μελετών όλων των κλινικών 
δοκιμών που έχουν χρηματοδοτηθεί από 
την EDCTP2, ανεξαρτήτως θετικών, 
αρνητικών ή ασαφών αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμβαίνει προκειμένου να προστατευθούν οι συμμετέχοντες στις κλινικές δοκιμές, ιδίως 
σε χώρες με ασθενή δημοκρατικά πολιτεύματα και έλλειψη ισχυρών αντίβαρων στην κρατική 
εξουσία.
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Τροπολογία 77
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΔΥ EDCTP2 πραγματοποιεί έναν 
τουλάχιστον επιτόπιο έλεγχο για κάθε 
κλινική δοκιμή που χρηματοδοτείται ή 
συγχρηματοδοτείται από το EDCTP2 
προκειμένου να εξακριβώσει τις συνθήκες 
πραγματοποίησης της κλινικής δοκιμής 
από δεοντολογική άποψη και το κατά 
πόσο τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλλο.
Μετά από κάθε έλεγχο αποστέλλεται 
έκθεση στην Επιτροπή και στην 
αντιπροσωπεία ΑΚΕ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί επιδίωξη υψίστης σημασίας να μην πραγματοποιείται πουθενά στο κόσμο κλινική 
δοκιμή που δεν τηρεί τις αρχές δεοντολογίας και χρηματοδοτείται από τους ευρωπαίους 
φορολογούμενους.

Τροπολογία 78
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεισφορές σε είδος, οι οποίες 
συνίστανται στις δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλονται τα συμμετέχοντα κράτη για 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 ή σε σχέση με τον διοικητικό 
προϋπολογισμό της δομής υλοποίησης 
EDCTP2·

β) συνεισφορές σε είδος, οι οποίες 
συνίστανται στις δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλονται τα συμμετέχοντα κράτη για 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται εκ των προτέρων στο 
πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ή σε σχέση με τον 
διοικητικό προϋπολογισμό της ΔΥ 
EDCTP2·
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Or. en

Τροπολογία 79
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις έμμεσες δράσεις που επιλέγονται 
και χρηματοδοτούνται από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ή κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η ίδια, εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020»]. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό, η δομή υλοποίησης EDCTP2 
θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

1. Στις έμμεσες δράσεις που επιλέγονται 
και χρηματοδοτούνται από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2, κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η ίδια, εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020»]. Σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό, η δομή υλοποίησης EDCTP2 
θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
έμμεσες δράσεις σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η άρση οποιασδήποτε ασάφειας ως προς την ισχύ των κανόνων συμμετοχής και 
την ενσωμάτωση και επιλογή έργων μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων.

Τροπολογία 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας και της μη εφαρμογής 
διακρίσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 60 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 128 
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παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που 
διοργανώνονται από το EDCTP2 
δημοσιεύονται στην διαδικτυακή πύλη γα 
τους συμμετέχοντες του προγράμματος 
«Ορίζων 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα 
θεσμικά όργανα συμφώνησαν να βελτιώσουν την συνεκτικότητα όλων των δυνατοτήτων 
υποβολής προτάσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».
Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποσχέθηκε να προωθήσει την δημοσίευση των κανόνων 
συμμετοχής σε έργα που διοργανώνονται από ΣΔΔΤ και ΣΔΙΤ στην διαδικτυακή πύλη για τους 
συμμετέχοντες του προγράμματος «Ορίζων 2020» Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να μετατρέψει 
μία προαιρετική υποχρέωση σε νομική απαίτηση προκειμένου να διασφαλίσει την απλή και 
ευπρόσιτη ενημέρωση των αιτούντων. 

Τροπολογία 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος EDCTP2.
Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση σχετικά 
με την αξιολόγηση αυτή στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει την 
εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 
30 Ιουνίου 2018.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος EDCTP2.
Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση σχετικά 
με την αξιολόγηση αυτή στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει την 
εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 
30 Ιουνίου 2018. Η ενδιάμεση αξιολόγηση 
του EDCTP2 αποτελεί τμήμα και 
συντάσσεται μαζί με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 
2020».

Or. en
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Τροπολογία 82
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος EDCTP2.
Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση σχετικά 
με την αξιολόγηση αυτή στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει την 
εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις
30 Ιουνίου 2018.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή θα 
διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος EDCTP2. Η Επιτροπή θα 
καταρτίσει έκθεση σχετικά με την 
αξιολόγηση αυτή στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει την 
εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018.

Or. fr

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης
αποτελεσματικών, ασφαλών και
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, σε συνεργασία 
με την υποσαχάρια Αφρική.

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια και των παραμελημένων 
λοιμωδών νόσων που προσβάλλουν 
κυρίως τους πλέον ευάλωτους 
πληθυσμούς, ήτοι τις γυναίκες και τα 
παιδιά. Προς τον σκοπό αυτό, αποσκοπεί
στην ταχύτερη κλινική ανάπτυξη
αποτελεσματικών, ασφαλών ευχερώς 
χρησιμοποιούμενων, οικονομικά προσιτών
και προσαρμοσμένων στις ιδιομορφίες 
των αναπτυσσομένων χωρών ιατρικών 
παρεμβάσεων (διάγνωση, φάρμακο, 
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θεραπεία και εμβόλιο), σε συνεργασία με
τις αναπτυσσόμενες χώρες και, 
ειδικότερα, αυτές της υποσαχάριας 
Αφρικής. Η κλινική ανάπτυξη θα μπορεί 
να καλύπτει όλες τις φάσεις της 
διαδικασίας, από την φάση Ι έως την 
φάση IV.

Or. fr

Τροπολογία 84
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών και 
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, σε συνεργασία 
με την υποσαχάρια Αφρική.

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών προσβάσιμων
και οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια και τις 
παραμελημένες νόσους, σε συνεργασία με 
την υποσαχάρια Αφρική.

Or. en

Τροπολογία 85
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
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το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών και 
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, σε συνεργασία 
με την υποσαχάρια Αφρική.

το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών, 
προσβάσιμων, κατάλληλων και 
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, σε συνεργασία 
με την υποσαχάρια Αφρική.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων κατά 
του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης, της 
ελονοσίας και άλλων νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια και, έως τη λήξη 
του προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον 
μίας νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
τουλάχιστον 30 κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 
παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη τουλάχιστον 
20 υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων·

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων για 
την καταπολέμηση των νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια καθώς και των 
παραμελημένων λοιμωδών νόσων, και
έως τη λήξη του προγράμματος, διάδοση
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την 
βελτίωση ή την παράταση της χρήσης 
των υφιστάμενων ιατρικών παρεμβάσεων  
και επίτευξη προόδου όσον αφορά την 
κλινική ανάπτυξη των υποψήφιων 
ιατρικών παρεμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 87
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων κατά 
του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης, της 
ελονοσίας και άλλων νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια και, έως τη λήξη 
του προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον 
μίας νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
τουλάχιστον 30 κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 
παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη τουλάχιστον 
20 υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων·

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων κατά 
ασθενειών που σχετίζονται με την 
φτώχεια όπως είναι ο ιός HIV/AIDS, η 
φυματίωση, η ελονοσία και άλλες νόσοι 
που συνδέονται με τη φτώχεια και είναι 
παραμελημένες, έως τη λήξη του 
προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον μίας 
νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
τουλάχιστον 30 κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 
παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη τουλάχιστον 
20 υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 88
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων κατά 
του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης, της 
ελονοσίας και άλλων νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια και, έως τη λήξη 
του προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον 
μίας νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
τουλάχιστον 30 κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 
παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη τουλάχιστον 
20 υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων·

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων, προσβάσιμων και 
κατάλληλων ιατρικών παρεμβάσεων κατά 
του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης, της 
ελονοσίας, παραμελημένων λοιμωδών 
νόσων και άλλων νόσων που συνδέονται 
με τη φτώχεια και, έως τη λήξη του 
προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον μίας 
νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
τουλάχιστον 30 κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 
παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη τουλάχιστον 
20 υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και της ενοποίησης των 
συναφών εθνικών προγραμμάτων, με 
σκοπό την αύξηση της οικονομικής 
απόδοσης των ευρωπαϊκών δημόσιων 
επενδύσεων·

γ) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και κατά περίπτωση, της 
ενοποίησης των συναφών εθνικών 
προγραμμάτων, με σκοπό την αύξηση της 
οικονομικής απόδοσης των ευρωπαϊκών 
δημόσιων επενδύσεων· Επιπλέον, οι 
ερευνητικές προτεραιότητες πρέπει να 
καθοριστούν με τελολογική αντίληψη 
προκειμένου να επιταχυνθεί η επίτευξη 
των αποτελεσμάτων τους και 
προκειμένου να συμβάλουν στην εξάλειψη 
των νόσων που συνδέονται με τη φτώχεια 
και των παραμελημένων νόσων.  

Or. en

Τροπολογία 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και της ενοποίησης των 
συναφών εθνικών προγραμμάτων, με 
σκοπό την αύξηση της οικονομικής 
απόδοσης των ευρωπαϊκών δημόσιων 
επενδύσεων·

γ) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και της ενοποίησης των 
συναφών εθνικών προγραμμάτων, με 
σκοπό την αύξηση της οικονομικής 
απόδοσης των ευρωπαϊκών δημόσιων 
επενδύσεων. Επιπλέον, οι ερευνητικές 
προτεραιότητες πρέπει να καθοριστούν 
με τελολογική αντίληψη προκειμένου να 
επιταχυνθεί η επίτευξη των 
αποτελεσμάτων τους και προκειμένου να 
συμβάλουν στην εξάλειψη των νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια και των 
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παραμελημένων νόσων.  

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους χρηματοδότες από τον δημόσιο και 
των ιδιωτικό τομέα·

δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους χρηματοδότες από τον δημόσιο 
και/ή των ιδιωτικό τομέα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου κάθε ερευνητικής 
δραστηριότητας και προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνέργειες και να 
επιτυγχάνεται η μόχλευση των πόρων και 
των επενδύσεων.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους χρηματοδότες από τον δημόσιο 
και των ιδιωτικό τομέα·

δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους εταίρους από τον δημόσιο και των 
ιδιωτικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 93
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου 
χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία 
με συναφείς πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ.

ε) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και, κατά περίπτωση, της 
ενοποίησης με συναφείς πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
αξιοποιούνται καλύτερα οι συνέργειες, να 
δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη 
αλυσίδα καινοτομιών από τις κλινικές 
δοκιμές μέχρι τη χορήγηση θεραπευτικής 
αγωγής και προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών 
δημόσιων επενδύσεων· Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι συνέργειες μεταξύ EDCTP2 
και Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης 
είναι ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου 
χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία
με συναφείς πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ.

ε) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και, κατά περίπτωση, της 
ενοποίησης με συναφείς πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων της αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ και άλλων καίριων 
πρωτοβουλιών για την τόνωση της 
έρευνας και ανάπτυξης για νόσους που 
συνδέονται με την φτώχεια, για την 
ενίσχυση των συμπράξεων ανάπτυξης 
προϊόντων και άλλων κρατικών 
προγραμμάτων ούτως ώστε να 
αξιοποιούνται καλύτερα οι συνέργειες, να 
δημιουργηθεί μια πληρέστερη αλυσίδα 
καινοτομιών από τις κλινικές δοκιμές 
μέχρι τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής 
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και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
των ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες διατυπώσεις έγιναν κατόπιν σύστασης των Γιατρών χωρίς σύνορα.

Τροπολογία 95
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) συμβολή στη διερεύνηση ανοιχτών 
μοντέλων καινοτομίας για μια έρευνα που 
διέπεται από τις ανάγκες και για 
αποτελέσματα διαθέσιμα και οικονομικά 
προσιτά σε συνάρτηση με άλλες 
δεσμεύσεις της ΕΕ στο πεδίο της έρευνας 
και ανάπτυξης της υγείας

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) αύξηση της προβολής των δράσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος EDCTP-
II σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Or. fr
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Τροπολογία 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παροχή στήριξης στις κλινικές δοκιμές 
νέων ή βελτιωμένων ιατρικών 
παρεμβάσεων για νόσους που συνδέονται 
με τη φτώχεια, μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

α) Παροχή στήριξης στις κλινικές δοκιμές 
νέων ή βελτιωμένων ιατρικών 
παρεμβάσεων για νόσους που συνδέονται 
με τη φτώχεια και τις παραμελημένες 
λοιμώδεις νόσους, μέσω συμπράξεων 
μεταξύ ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων 
χωρών, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Or. fr

Τροπολογία 98
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παροχή στήριξης στις κλινικές δοκιμές 
νέων ή βελτιωμένων ιατρικών 
παρεμβάσεων για νόσους που συνδέονται 
με τη φτώχεια, μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

α) Παροχή στήριξης στις κλινικές δοκιμές 
νέων ή βελτιωμένων ιατρικών 
παρεμβάσεων για νόσους που συνδέονται 
με τη φτώχεια και για παραμελημένες 
νόσους, μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Όπου κρίνεται σκόπιμο, η 
συμβουλευτική επιτροπή σε θέματα 
στρατηγικής θα παρέχει συμβουλές σε 
θέματα διαμόρφωσης προϊόντων στόχων 
προκειμένου να κατευθύνονται οι 
επενδυτικές αποφάσεις βάσει των 
συμφωνημένων προτεραιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν εισήγησης των Γιατρών χωρίς σύνορα.

Τροπολογία 100
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής σε 
τουλάχιστον 600, έναντι 400 στο πλαίσιο 
του προγράμματος EDCTP1, εκ των 
οποίων τουλάχιστον το 90% συνεχίζουν
την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην 
υποσαχάρια Αφρική επί ένα τουλάχιστον 
έτος μετά την υποτροφία τους.

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής σε άνω 
των 400 στο πλαίσιο του προγράμματος 
EDCTP1, προς τους οποίους
απευθύνονται έντονες παραινέσεις και 
στήριξη προκειμένου να συνεχίσουν την 
ερευνητική τους σταδιοδρομία στην 
υποσαχάρια Αφρική μετά την υποτροφία 
τους

Or. en

Τροπολογία 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής σε 
τουλάχιστον 600, έναντι 400 στο πλαίσιο 
του προγράμματος EDCTP1, εκ των 
οποίων τουλάχιστον το 90% συνεχίζουν 
την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην 
υποσαχάρια Αφρική επί ένα τουλάχιστον 
έτος μετά την υποτροφία τους.

Δείκτης: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής σε 
τουλάχιστον 600, έναντι 400 στο πλαίσιο 
του προγράμματος EDCTP1, εκ των 
οποίων τουλάχιστον το 90% συνεχίζουν 
την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην 
υποσαχάρια Αφρική ή σε πεδία που 
σχετίζονται με αυτήν επί ένα τουλάχιστον 
έτος μετά την υποτροφία τους.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους
χρηματοδότες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα.

ε) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους
εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα ώστε να αυξηθεί αισθητά η 
οικονομική συνεισφορά τους στο 
πρόγραμμα EDCTP-II.

Or. fr

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση των συνεισφορών που 
λαμβάνονται από αναπτυσσόμενες χώρες 

διαγράφεται



AM\1009061EL.doc 45/63 PE522.974v01-00

EL

τουλάχιστον στο ποσό των 30 
εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 14 
εκατομμυρίων στο πλαίσιο του 
προγράμματος EDCTP1.

Or. fr

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: εξασφάλιση συμπληρωματικών 
συνεισφορών, είτε από τον δημόσιο είτε 
από τον ιδιωτικό τομέα, ύψους 
τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ, 
έναντι 71 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του 
προγράμματος EDCTP1.

διαγράφεται

Or. fr

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αύξηση της προβολής των δράσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος EDCTP-
II σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 
ιδίως εντός των αναπτυσσομένων χωρών 
με τη χρήση των μέσων που παρέχει ο 
πολιτικός διάλογος, όπως η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης 
Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ ή ακόμη και οι 
Διασκέψεις Κορυφής ΕΕ-Αφρικής.

Or. fr
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Τροπολογία 106
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με 
ενωσιακές, εθνικές και διεθνείς 
πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας, με 
σκοπό τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας και του 
μεγαλύτερου αντικτύπου των 
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
EDCTP.

στ) Ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με 
ενωσιακές, εθνικές και διεθνείς 
πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας, με 
σκοπό τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας και του 
μεγαλύτερου αντικτύπου των 
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
EDCTP. Συγκεκριμένα, συντονισμός των 
χρηματοδοτούμενων από το EDCTP2 
δραστηριοτήτων με πρωτοβουλίες που 
απορρέουν από την διαδικασία της 
συμβουλευτικής ομάδας εργασίας 
εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας (CEWG) όσον αφορά 
την χρηματοδότηση και τον συντονισμό 
των δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις
λοιμώδεις νόσους που συνδέονται με τη 
φτώχεια σε επιστημονικό, διαχειριστικό 

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις νόσους 
που συνδέονται με τη φτώχεια καθώς και 
τις παραμελημένες λοιμώδεις νόσους σε 
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και οικονομικό επίπεδο· επιστημονικό, διαχειριστικό και 
οικονομικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις 
λοιμώδεις νόσους που συνδέονται με τη 
φτώχεια σε επιστημονικό, διαχειριστικό 
και οικονομικό επίπεδο·

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
σύμπραξης και της συνεργασίας και της 
ενοποίησης των εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο τις νόσους που συνδέονται με 
τη φτώχεια σε επιστημονικό, διαχειριστικό 
και οικονομικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 109
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις 
λοιμώδεις νόσους που συνδέονται με τη 
φτώχεια σε επιστημονικό, διαχειριστικό 
και οικονομικό επίπεδο·

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις νόσους 
που συνδέονται με τη φτώχεια και τις 
παραμελημένες νόσους σε επιστημονικό, 
διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους·

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες νόσους που συνδέονται με 
τη φτώχεια· Ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις παραμελημένες νόσους που 
πλήττουν ήδη την υποσαχάρια Αφρική 
και την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 111
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους·

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες νόσους που συνδέονται με 
τη φτώχεια· Ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί σε νόσους που πλήττουν ήδη την 
υποσαχάρια Αφρική και την Ευρώπη.

Or. en
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Τροπολογία 112
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους·

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία και τη φυματίωση, καθώς και 
άλλες νόσους που συνδέονται με τη 
φτώχεια και παραμελημένες λοιμώδεις 
νόσους.·

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων/δυναμικότητας στο πλαίσιο 
των κλινικών δοκιμών και της συναφούς 
έρευνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω
επιχορηγήσεων με σκοπό: την 
επαγγελματική εξέλιξη 
μεταπτυχιακών/διδακτορικών υποτρόφων, 
την προώθηση της κινητικότητας, την 
επιχορήγηση ανταλλαγής προσωπικού, τη 
δημιουργία δικτύων ερευνητικής 
κατάρτισης, την ενίσχυση της 
δεοντολογίας και των ρυθμιστικών 
φορέων, την καθοδήγηση και τη σύναψη 
συμπράξεων σε ατομικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ιδρυμάτων·

γ) προώθηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων/δυναμικότητας στο πλαίσιο 
των κλινικών δοκιμών και της συναφούς 
έρευνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως 
στην Υποσαχάρια Αφρική, μέσω 
επιχορηγήσεων με σκοπό: την 
επαγγελματική εξέλιξη 
μεταπτυχιακών/διδακτορικών υποτρόφων, 
την προώθηση της κινητικότητας, την 
επιχορήγηση ανταλλαγής προσωπικού, τη 
δημιουργία δικτύων ερευνητικής 
κατάρτισης, την ενίσχυση της 
δεοντολογίας και των ρυθμιστικών 
φορέων, την καθοδήγηση και τη σύναψη 
συμπράξεων σε ατομικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ιδρυμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων/δυναμικότητας στο πλαίσιο 
των κλινικών δοκιμών και της συναφούς 
έρευνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω 
επιχορηγήσεων με σκοπό: την 
επαγγελματική εξέλιξη 
μεταπτυχιακών/διδακτορικών υποτρόφων, 
την προώθηση της κινητικότητας, την 
επιχορήγηση ανταλλαγής προσωπικού, τη 
δημιουργία δικτύων ερευνητικής 
κατάρτισης, την ενίσχυση της 
δεοντολογίας και των ρυθμιστικών 
φορέων, την καθοδήγηση και τη σύναψη 
συμπράξεων σε ατομικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ιδρυμάτων·

γ) προώθηση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων/δυναμικότητας στο πλαίσιο 
των κλινικών δοκιμών και της συναφούς 
έρευνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω 
επιχορηγήσεων με σκοπό: την 
επαγγελματική εξέλιξη 
μεταπτυχιακών/διδακτορικών υποτρόφων, 
την προώθηση της κινητικότητας, την 
επιχορήγηση ανταλλαγής προσωπικού, τη 
δημιουργία δικτύων ερευνητικής 
κατάρτισης, την ενίσχυση της 
δεοντολογίας και των ρυθμιστικών 
φορέων, την καθοδήγηση και τη σύναψη 
συμπράξεων σε ατομικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο ιδρυμάτων ή σε περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 115
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους 
χρηματοδότες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα·

δ) ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους 
χρηματοδότες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα με στόχο την ενίσχυση των 
εθνικών συστημάτων υγείας και την 
διευκόλυνση της μεταφοράς 
αποτελεσμάτων στον ενδιαφερόμενο 
πληθυσμό.
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Or. en

Τροπολογία 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους 
χρηματοδότες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα·

δ) ανάπτυξη συνεργασίας και 
δρομολόγηση κοινών δράσεων με άλλους 
χρηματοδότες από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
συμπράξεων για την ανάπτυξη προϊόντων 
και του κλάδου.·

Or. en

Τροπολογία 117
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) θέσπιση αυστηρών υποχρεώσεων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση και η διαθεσιμότητα των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
απαιτήσεων καταχώρισης των προϊόντων 
σε όλες τις ενδημικές χώρες και με 
αυστηρή ρυθμιστική αρχή και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
παρασκευή του προϊόντος και η 
προσιτότητά του σε όλες τις χώρες 
χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Or. en



PE522.974v01-00 52/63 AM\1009061EL.doc

EL

Τροπολογία 118
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) μέριμνα για την διαφύλαξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
μέσω:
- επιτόπιων δεοντολογικών ελέγχων
- δημοσίευσης των εκθέσεων κλινικών 
δοκιμών στον ιστότοπο του EDCTP και 
σε μορφή που διευκολύνει την αναζήτηση 
εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση 
της δοκιμής
- δημοσίευσης δεσμευτικών κανόνων για 
αναδόχους ως προς την καταγραφή των 
σοβαρών περιστατικών και την 
φαρμακοεπαγρύπνιση

Or. en

Τροπολογία 119
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα EDCTP2 εφαρμόζεται από 
τη δομή υλοποίησης EDCTP2 βάσει 
ετήσιου προγράμματος εργασίας και 
πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εργασίας, 
τα οποία καταρτίζονται από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2 και εγκρίνονται από 
τη γενική συνέλευση της δομής 
υλοποίησης EDCTP2, κατόπιν διεθνούς 
αξιολόγησης από ομοτίμους κριτές και με 
την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισής 
τους από την Επιτροπή.

Το πρόγραμμα EDCTP2 εφαρμόζεται από 
τη ΔΥ EDCTP2 βάσει ετήσιου 
προγράμματος εργασίας και πολυετούς 
στρατηγικού σχεδίου εργασίας, τα οποία 
καταρτίζονται από τη δομή υλοποίησης 
EDCTP2, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και 
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της 
της δομής υλοποίησης EDCTP2, κατόπιν 
διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους 
κριτές και με την επιφύλαξη της 
προηγούμενης έγκρισής τους από την 
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Επιτροπή.

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζονται τα θέματα και οι 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
υλοποιηθούν, σε συντονισμό με τα εθνικά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
που θα δρομολογηθούν από τη ΔΥ 
EDCTP2 για την επιλογή και 
χρηματοδότηση έμμεσων δράσεων, 
καθώς και οι προϋπολογισμοί και η 
χρηματοδότηση από το EDCTP2 για τα 
εν λόγω θέματα και δραστηριότητες.
Το EDCTP2 επιδιώκει επιστημονικό 
συντονισμό και ανταλλαγές πληροφοριών 
με σχετικές δημόσιες ή ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που υπάγονται στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020», όπως είναι η 
πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 
και η ομάδα στρατηγικής για την υγεία.

Or. en

Τροπολογία 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζονται τα θέματα και οι 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
υλοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
θα δρομολογηθούν από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2 για την επιλογή και 
χρηματοδότηση έμμεσων δράσεων, καθώς 
και οι προϋπολογισμοί και η 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
EDCTP2 για τα εν λόγω θέματα και 
δραστηριότητες.

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζονται τα θέματα και οι 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
υλοποιηθούν, σε συντονισμό, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, με τα εθνικά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
θα δρομολογηθούν από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2 για την επιλογή και 
χρηματοδότηση έμμεσων δράσεων, καθώς 
και οι προϋπολογισμοί και η 
χρηματοδότηση από το EDCTP2 για τα εν 
λόγω θέματα και δραστηριότητες. Το 
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EDCTP2 επιδιώκει επιστημονικό 
συντονισμό και, κατά περίπτωση, 
ανταλλαγές πληροφοριών με σχετικές 
δημόσιες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
υπάγονται στο πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», όπως είναι η πρωτοβουλία για τα 
καινοτόμα φάρμακα και η ομάδα 
στρατηγικής για την υγεία.

Or. en

Τροπολογία 121
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζονται τα θέματα και οι 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
υλοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
θα δρομολογηθούν από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2 για την επιλογή και 
χρηματοδότηση έμμεσων δράσεων, καθώς 
και οι προϋπολογισμοί και η 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
EDCTP2 για τα εν λόγω θέματα και 
δραστηριότητες.

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζονται τα θέματα και οι 
δραστηριότητες που πρόκειται να 
υλοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που δρομολογούν τα 
συμμετέχοντα κράτη και των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
θα δρομολογηθούν από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2 για την επιλογή και 
χρηματοδότηση έμμεσων δράσεων, καθώς 
και οι προϋπολογισμοί και η 
χρηματοδότηση από το EDCTP2 για τα εν 
λόγω θέματα και δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 122
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω 
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων δράσεων, τον 
προϋπολογισμό της, το ύψος της 
χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτή, 
κατά περίπτωση, και το καθεστώς της.

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των 
έμμεσων δράσεων, τον προϋπολογισμό 
της, το ύψος της χρηματοδότησης που 
διατίθεται σε αυτή, κατά περίπτωση, το 
καθεστώς της και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε νεοεμφανιζόμενα προϊόντα 
των πληθυσμών στις αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω 
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω 
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
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οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων δράσεων, τον 
προϋπολογισμό της, το ύψος της 
χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτή, 
κατά περίπτωση, και το καθεστώς της.

οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων δράσεων, τον 
προϋπολογισμό της, το ύψος της 
χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτή, 
κατά περίπτωση, μέτρα που λαμβάνονται 
για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε 
νεοεμφανιζόμενα προϊόντα και το 
καθεστώς της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που λαμβάνονται για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε νεοεμφανιζόμενα προϊόντα 
πρέπει να περιγράφονται και να λειτουργούν ως κριτήρια αξιολόγησης του EDCTP2. Χωρίς 
ρητά κριτήρια αξιολόγησης που καλύπτουν την πρόσβαση των ασθενών δεν είναι δυνατή η 
επαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης του κυρίου στόχου της 
χρηματοδότησης του EDCTP.

Τροπολογία 124
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω 
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων δράσεων, τον 
προϋπολογισμό της, το ύψος της 

Η δομή υλοποίησης EDCTP2 υποβάλλει 
ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης 
του προγράμματος EDCTP2. Στην εν λόγω 
ανασκόπηση παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
δράσεων που επιλέγονται μέσω των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τις 
οποίες διαχειρίζεται η δομή υλοποίησης 
EDCTP2. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν περιγραφή κάθε 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων δράσεων, τον 
προϋπολογισμό της, το ύψος της 
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χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτή, 
κατά περίπτωση, και το καθεστώς της.

χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτή, 
κατά περίπτωση, μέτρα που λαμβάνονται 
για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
νεοεμφανιζόμενα προϊόντα και το 
καθεστώς της.

Or. en

Τροπολογία 125
Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των υποβληθέντων και 
επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση έργων, 
τη λεπτομερή χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, την κατανομή των 
εθνικών πόρων και των λοιπών 
συνεισφορών, τον τύπο συμμετεχόντων, τις 
στατιστικές ανά χώρα, τις εκδηλώσεις 
μεσιτείας και τις δραστηριότητες διάδοσης.

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των υποβληθέντων και 
επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση έργων, 
τη λεπτομερή χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, την κατανομή των 
εθνικών πόρων και των λοιπών 
συνεισφορών, τον τύπο συμμετεχόντων, τις 
στατιστικές ανά χώρα, τις εκδηλώσεις 
μεσιτείας, τις δραστηριότητες διάδοσης 
και τα μέτρα που λαμβάνονται για να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
νεοεμφανιζόμενα προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
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υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των υποβληθέντων και 
επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση έργων, 
τη λεπτομερή χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, την κατανομή των 
εθνικών πόρων και των λοιπών 
συνεισφορών, τον τύπο συμμετεχόντων, τις 
στατιστικές ανά χώρα, τις εκδηλώσεις 
μεσιτείας και τις δραστηριότητες διάδοσης.

υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τα υποβληθέντα και επιλεχθέντα προς 
χρηματοδότηση έργα, τη λεπτομερή χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, την 
κατανομή των εθνικών πόρων και των 
λοιπών συνεισφορών, τον τύπο 
συμμετεχόντων, τις στατιστικές ανά χώρα, 
τις εκδηλώσεις μεσιτείας και τις 
δραστηριότητες διάδοσης καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να καταστεί 
δυνατή η πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 127
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των υποβληθέντων και 
επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση έργων, 
τη λεπτομερή χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, την κατανομή των 
εθνικών πόρων και των λοιπών 
συνεισφορών, τον τύπο συμμετεχόντων, τις 
στατιστικές ανά χώρα, τις εκδηλώσεις 
μεσιτείας και τις δραστηριότητες διάδοσης.

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τα υποβληθέντα και επιλεχθέντα προς 
χρηματοδότηση έργα, τη λεπτομερή χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, την 
κατανομή των εθνικών πόρων και των 
λοιπών συνεισφορών, τον τύπο 
συμμετεχόντων, τις στατιστικές ανά χώρα, 
τις εκδηλώσεις μεσιτείας και τις 
δραστηριότητες διάδοσης καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για να καταστεί 
δυνατή η πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με 
ομοφωνία. Ελλείψει ομοφωνίας, η ΓΣ 
λαμβάνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία 
τουλάχιστον 75% των ψήφων.

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με 
ομοφωνία.

Ελλείψει ομοφωνίας, η ΓΣ λαμβάνει τις 
αποφάσεις της με πλειοψηφία τουλάχιστον 
75% των ψήφων. Στην περίπτωση αυτή, 
κάθε μέλος της ΓΣ διαθέτει αριθμό 
ψήφων ανάλογο προς το ποσόν της 
οικονομικής συνεισφοράς του/ή της 
συνεισφοράς τους εις είδος στο 
πρόγραμμα EDCTP-II κατά την 
διαρρεύσασα περίοδο.

Or. fr

Τροπολογία 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με 
ομοφωνία. Ελλείψει ομοφωνίας, η ΓΣ 
λαμβάνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία 
τουλάχιστον 75% των ψήφων.

Η ΓΣ λαμβάνει τις αποφάσεις της με 
πλειοψηφία τουλάχιστον 75% των ψήφων.

Or. en

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

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η ΓΣ διορίζει διοικητικό συμβούλιο, το 
οποίο επιβλέπει το έργο της γραμματείας 
της δομής υλοποίησης EDCTP. Η
γραμματεία διορίζεται από τη ΓΣ ως το 
εκτελεστικό όργανο του προγράμματος 
EDCTP2. Η γραμματεία είναι 
επιφορτισμένη με τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

2) Η ΓΣ διορίζει διοικητικό συμβούλιο. Η
ΓΣ λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών 
και μεριμνά επίσης για την ισόρροπη 
γεωγραφική κατανομή των μελών του εν 
λόγω συμβουλίου. Εξασφαλίζεται η 
συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκπροσώπου 
από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
Το διοικητικό συμβούλιο επιβλέπει το 
έργο της γραμματείας της ΔΥ-EDCTP 
(εφεξής "SEC"), την οποία διορίζει η ΓΣ, 
ως εκτελεστικό όργανο του 
προγράμματος EDCTP-ΙΙ. Η γραμματεία 
είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

Or. fr

Τροπολογία 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ΓΣ διορίζει διοικητικό συμβούλιο, το 
οποίο επιβλέπει το έργο της γραμματείας 
της δομής υλοποίησης EDCTP. Η 
γραμματεία διορίζεται από τη ΓΣ ως το 
εκτελεστικό όργανο του προγράμματος 
EDCTP2. Η γραμματεία είναι 
επιφορτισμένη με τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

(2) Η ΓΣ διορίζει διοικητικό συμβούλιο, το 
οποίο επιβλέπει το έργο της γραμματείας 
της δομής υλοποίησης EDCTP (στο εξής 
''SEC''), η οποία διορίζεται από τη ΓΣ ως 
το εκτελεστικό όργανο του προγράμματος 
EDCTP2. Η SEC είναι επιφορτισμένη 
κατ` ελάχιστον με τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 132
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκπροσωπεί τη δομή υλοποίησης 
EDCTP2·

α) υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας

Or. en

Τροπολογία 133
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υλοποιεί το πρόγραμμα EDCTP2 και 
διαχειρίζεται τις δραστηριότητες που 
ανατίθενται στη δομή υλοποίησης 
EDCTP2 με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 134
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) δημοσιεύει πληροφοριακά στοιχεία 
σχετικά με τα έργα που εκτελέστηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων του συνολικού 
κόστους κάθε έργου και των ονομάτων 
των συμμετεχόντων·

Or. ro

Τροπολογία 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή (εφεξής «ΕΣΕ») παρέχει 
συμβουλές στη ΓΣ σχετικά με τις 
στρατηγικές προτεραιότητες του 
προγράμματος EDCTP2.

(3) Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή 
(εφεξής «ΣΣΕ») παρέχει συμβουλές 
στρατηγικού και επιστημονικού 
χαρακτήρα στη ΓΣ, στο διοικητικό 
συμβούλιο και στη SEC.

Or. en

Τροπολογία 136
Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΣΕ διορίζεται από τη ΓΣ και 
απαρτίζεται από ευρωπαίους και 
αφρικανούς ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες αρμόδιους σε τομείς 
σχετικούς με το πρόγραμμα EDCTP2.

Η ΣΣΕ διορίζεται από τη ΓΣ και 
απαρτίζεται από ευρωπαίους και 
αφρικανούς ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες αρμόδιους σε τομείς 
σχετικούς με το πρόγραμμα EDCTP2. Η 
σύνθεσή της επιδιώκει να επιτύχει ίση 
εκπροσώπηση των φύλων σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της ... 2013 για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων 
2020»

Or. en

Τροπολογία 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξέταση και παροχή συμβουλών στη ΓΣ 
σχετικά με το περιεχόμενο, το πεδίο 
εφαρμογής και το μέγεθος του σχεδίου 
ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 
πρόγραμμα EDCTP2, 
συμπεριλαμβανομένων των νόσων που 
καλύπτονται και των προσεγγίσεων που 
πρέπει να υιοθετηθούν, από επιστημονική 
και τεχνική σκοπιά

β) παροχή συμβουλών στη ΓΣ σχετικά με 
το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και το 
μέγεθος του σχεδίου ετήσιου 
προγράμματος εργασίας για το πρόγραμμα 
EDCTP2, συμπεριλαμβανομένων των 
νόσων που καλύπτονται και των 
προσεγγίσεων που πρέπει να υιοθετηθούν, 
από επιστημονική και τεχνική σκοπιά

Or. en

Τροπολογία 138
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ΓΣ, σε συνεργασία με την 
στρατηγική επιτροπή, συστήνει επιτροπή 
δεοντολογίας.
Η επιτροπή δεοντολογίας εγκρίνει εκ των 
προτέρων πρωτόκολλο οποιασδήποτε 
κλινικής δοκιμής χρηματοδοτείται ή 
συγχρηματοδοτείται από το EDCTP2 και 
διεξάγει τακτικούς επιτόπιους 
δεοντολογικούς ελέγχους. Υποβάλλει 
έκθεση στη ΓΣ.
Η ΓΣ καθορίζει τον αριθμό των μελών 
της επιτροπής δεοντολογίας και τον 
τρόπο διορισμού τους.

Or. en


