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Muudatusettepanek 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrusega (EL) nr .../20134

loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) „Horisont 
2020” (edaspidi „raamprogramm „Horisont 
2020”�) eesmärk on saavutada suurem 
mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
aidates tugevdada avaliku ja erasektori 
partnerlusi, sh Euroopa Liidu osaluse
kaudu mitme liikmesriigi algatatud 
programmides kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 185.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrusega (EL) nr .../20134

loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) „Horisont 
2020” (edaspidi „raamprogramm „Horisont 
2020”�) eesmärk on saavutada suurem 
mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
arendades rahvusvaheliste, riiklike ja 
piirkondlike programmide puhul 
tihedamaid sünergiaid, suurendades 
koordineerimist ja vältides tarbetuid 
kattumisi. Avaliku ja erasektori 
partnerlused, sh Euroopa Liidu osalus
mitme liikmesriigi algatatud programmides 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 185, peaksid need 
eesmärgid saavutama, vastama määruses, 
eeskätt artiklis 20 esitatud tingimustele 
ning olema täielikult kooskõlas
raamprogrammile „Horisont 2020” 
kohaldatavate üldpõhimõtetega.

__________________ __________________
4 ELT... [Raamprogramm „Horisont 2020”] 4 ELT... [Raamprogramm „Horisont 2020”]

Or. en

Selgitus

See lisandus rõhutab olulisi põhimõtteid, mis lepiti kokku „Horisont 2020” läbirääkimiste 
käigus seoses partnerlustega ja sellega, mida nendega tuleks saavutada.

Muudatusettepanek 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 
ulatust tuleb muuta ja laiendada; Euroopa 
riiklike programmide lõimimist tuleb 
parandada; tugevdada ja laiendada tuleb 
koostööd teiste peamiste avaliku ja 
erasektori rahastajatega (sh ravimitööstus); 
tuleb luua sünergia Euroopa välispoliitika 
meetmetega, eelkõige liidu arenguabiga; 
kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja 
lihtsustada; järelevalvevahendeid tuleb 
tugevdada.

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 
ulatust tuleb muuta ja laiendada; vajaduse 
korral tuleb arendada ja tugevdada 
arenguriikide suutlikkust usaldusväärselt 
teha ja juhtida kliinilisi katseid, eelkõige 
tugevdada eetikakomiteede ning vastava 
reguleeriva keskkonna, koordineerimise, 
kaas- ja koostöö rolli ja arendamist ning 
vajaduse korral tuleb parandada Euroopa 
riiklike programmide lõimimist; tugevdada 
ja laiendada tuleb koostööd teiste peamiste 
avaliku ja erasektori rahastajatega (sh 
ravimitööstus); tuleb luua sünergia 
Euroopa välispoliitika meetmetega, 
eelkõige liidu arenguabiga; 
kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja 
lihtsustada; järelevalvevahendeid tuleb 
tugevdada.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 
ulatust tuleb muuta ja laiendada; Euroopa 
riiklike programmide lõimimist tuleb 
parandada; tugevdada ja laiendada tuleb 
koostööd teiste peamiste avaliku ja 
erasektori rahastajatega (sh 
ravimitööstus); tuleb luua sünergia 
Euroopa välispoliitika meetmetega, 
eelkõige liidu arenguabiga; 
kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja 
lihtsustada; järelevalvevahendeid tuleb 
tugevdada.

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 
ulatust tuleb muuta ja laiendada; Euroopa 
riiklike programmide lõimimist tuleb 
parandada; tugevdada ja laiendada tuleb 
sünergiaid teiste peamiste avaliku ja 
erasektori partneritega (sh ravimitööstus, 
kodanikuühiskond, valitsusvälised 
organisatsioonid); tuleb luua sünergia 
Euroopa välispoliitika meetmetega, 
eelkõige liidu arenguabiga tervishoiu 
valdkonnas; kaasrahastamise eeskirju tuleb 
selgitada ja lihtsustada; 
järelevalvevahendeid tuleb tugevdada.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 
ulatust tuleb muuta ja laiendada; veelgi 
tuleb parandada Euroopa riiklike 
programmide lõimimist; parandada ja 
laiendada tuleb koostööd teiste peamiste
avaliku ja erasektori rahastajatega, sh 
ravimistööstusega; tuleb luua sünergia 
Euroopa välispoliitika meetmetega, 
eelkõige liidu arenguabiga; 
kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja 
lihtsustada; järelevalvevahendeid tuleb 
tugevdada.

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi:

– EDCTP1 praegust ulatust tuleb muuta ja 
laiendada;

– koolitusi tuleb edendada ning 
arengumaade võimekust tugevdada;
– veelgi tuleb parandada Euroopa riiklike 
programmide lõimimist;

– parandada ja laiendada tuleb koostööd 
avaliku ja erasektori partneritega, sh 
ravimistööstusega, avaliku ja erasektori 
partnerlustega nagu PDPd (Product 
Development Partnerships), 
valitsuseväliste organisatsioonide või 
sihtasutustega;
– tuleb luua koostoime Euroopa 
välispoliitika meetmetega ja eriti liidu 
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arenguabiga;
– kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada 
ja lihtsustada;
– järelevalvevahendeid tuleb tugevdada.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega nr .../2013/EL, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogramm,9 võidakse 
täiendavalt toetada EDCTP2 programmi.

(5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) 
nr .../2013, millega kehtestatakse 
raamprogramm „Horisont 2020”8 a, ja 
nõukogu ... 2013. aasta otsusega nr 
.../2013/EL, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” rakendamise eriprogramm,9
võidakse täiendavalt toetada EDCTP2 
programmi.

__________________ __________________
8 a ELT L ... [„Horisont 2020”].

9 ELT L … [„Horisont 2020” rakendamise 
eriprogramm].

9 ELT L … [„Horisont 2020” rakendamise 
eriprogramm].

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks viide mitte üksnes eriprogrammile, vaid ka raamprogrammile, mis on oluline, 
tõendamaks vastavust raamprogrammi artiklile 20 ja seal sätestatud põhimõtetele.
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Muudatusettepanek 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liit on oluline vaesusega 
seotud ning tähelepanuta jäetud 
nakkushaigusi hõlmavate uuringute 
rahastaja. Komisjon ja liikmesriigid 
annavad kõnealustesse uuringutesse 
globaalsel tasandil ligikaudu neljandiku 
(22%) valitsuste investeeringutest. Lisaks 
on Euroopa Liidul märkimisväärne roll 
ülemaailmses tervishoius. Näiteks 
annavad komisjon ja liikmesriigid 
ligikaudu poole kogu maailma rahalistest 
vahenditest.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kui toetada võitlust vaesusega 
seotud haigustega, aitab see Euroopa 
kodanikke nende haiguste eest kaitsta, 
kuna üha suurem ülemaailmne liikuvus 
(sealhulgas turism), rändeliikumised ja 
nende haiguste levimise geograafilised 
nihked tähendavad, et Euroopa võib 
esmakordselt või taas seista silmitsi 
nendest haigustest tulenevate 
probleemidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liit ja liikmesriigid on HIV, 
malaaria ja tuberkuloosiga võitlemise 
ülemaailmse fondi suurimad rahastajad. 
Sellega seoses tuleks kaaluda liidu 
panusest osa suunamist ülemaailmsesse 
fondi meetmetele, mille eesmärk on 
hõlbustada EDCTP tulemuste 
ülekandmist asjaomastele 
elanikkonnarühmadele.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) 2010. aastal kutsus nõukogu oma 
„Nõukogu järeldustes ELi rolli kohta 
ülemaailmses tervishoius” ELi üles 
edendama selliste teadusuuringute 
tõhusat ja õiglast rahastamist, millest on 
kasu kõigi tervisele ja millega tagatakse, 
et innovatsioonitegevused ja sekkumised 
viivad mõistliku hinnaga ja 
juurdepääsetavate lahendusteni. Eelkõige 
tuleks uurida mudeleid, mis eraldavad 
teadus- ja arendustegevuse kulud ravimite 
hindadest, sealhulgas võimalusi 
tehnoloogiasiirdeks arenguriikidesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kooskõlas raamprogrammi „Horisont 
2020” eesmärkidega on mis tahes 
liikmesriigil ja raamprogrammiga 
„Horisont 2020” seotud riigil õigus osaleda 
EDCTP2 programmis.

(13) Kooskõlas raamprogrammi „Horisont 
2020” eesmärkidega on mis tahes 
liikmesriigil ja raamprogrammiga 
„Horisont 2020” seotud riigil õigus osaleda 
EDCTP2 programmis. Tuleb tagada, et 
raamprogrammist „Horisont 2020” raha 
saavad projektid ei riku rahvusvahelisi 
inimõigustealaseid õigusakte.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Pidades silmas „Horisont 2020” 
üldeesmärki saavutada Euroopa 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
rahastamismaastiku suurem 
lihtsustamine ja ühtlustamine, peaksid 
avaliku ja erasektori partnerlused 
kehtestama lihtsad juhtimismudelid ja 
vältima raamprogrammist „Horisont 
2020” erinevaid eeskirju.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Välja tuleks selgitada tõkked, mis 
takistavad uute tulijate osalemist 
programmis, ja nendega tegeleda. Sellega 
seoses tuleks edendada VKEde, ülikoolide 
ja teaduskeskuste osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Osalevad riigid kavatsevad anda oma 
panuse EDCTP2 programmi rakendamisse 
programmitööperioodi kestel (2014–2024).

(14) Osalevad riigid kavatsevad anda oma 
panuse EDCTP2 programmi rakendamisse 
programmitööperioodi kestel (2014–2020).

Or. en

Selgitus

Kaks samaaegset eri põlvkonna partnerlust, mis väljastavad pakkumiskutseid alates 2020. 
aastast, põhjustavad halduskulusid, muudavad ELi teadustegevuse rahastamise keerukamaks 
ja varjavad igal aastal tegelikult kulutatud rahasummasid. Seetõttu tuleks partnerluste 
tööperiood viia kooskõlla „Horisont 2020” ja edaspidiste raamprogrammide tööperioodiga.

Muudatusettepanek 45
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Pidades silmas „Horisont 2020” 
üldeesmärki saavutada Euroopa tasandil 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
rahastamismaastiku suurem 
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lihtsustamine ja ühtlustamine, tuleks 
kõigi „Horisont 2020” raames 
rahastatavate avaliku ja erasektori 
partnerluste kestus viia kooskõlla 
raamprogrammi kestusega, et vältida 
tulevikus erinevate eeskirjade paralleelset 
kehtimist ja sellest põhjustatud suuremat 
halduskoormust osalejatele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Liidu toetusele EDCTP2 
programmis tuleb kehtestada ülemmäär 
raamprogrammi „Horisont 2020” kestuse 
jooksul. Euroopa Liidu toetus peab 
ülemmäära piires olema võrdväärne 
osalevate riikide esialgse panusega, et 
saavutada suur finantsvõimendus ja tagada 
osalevate riikide programmide tihedam 
lõimimine. Seda ülemmäära tuleb 
kohaldada ka panuste suhtes, mida teevad 
raamprogrammi „Horisont 2020” mis 
tahes osalisriigid, kes ühinevad EDCTP2 
programmiga raamprogrammi „Horisont 
2020” tööperioodi kestel.

(15) Euroopa Liidu toetusele EDCTP2 
programmis tuleb kehtestada ülemmäär 
raamprogrammi „Horisont 2020” kestuse 
jooksul. Euroopa Liidu toetus peab 
ülemmäära piires olema võrdväärne 
käesoleva otsuse artiklis 1 osutatud riikide 
panusega, et saavutada suur 
finantsvõimendus ja tagada nende riikide 
programmide tihedam lõimimine.

Or. en

Selgitus

On oluline, et EDCTP2 raha kulutamise viis oleks paindlik.

Muudatusettepanek 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Liidu toetusele EDCTP2 
programmis tuleb kehtestada ülemmäär 
raamprogrammi „Horisont 2020” kestuse 
jooksul. Euroopa Liidu toetus peab 
ülemmäära piires olema võrdväärne 
osalevate riikide esialgse panusega, et 
saavutada suur finantsvõimendus ja tagada 
osalevate riikide programmide tihedam 
lõimimine. Seda ülemmäära tuleb 
kohaldada ka panuste suhtes, mida teevad 
raamprogrammi „Horisont 2020” mis 
tahes osalisriigid, kes ühinevad EDCTP2 
programmiga raamprogrammi „Horisont 
2020” tööperioodi kestel.

(15) Euroopa Liidu toetusele EDCTP2 
programmis tuleb kehtestada ülemmäär 
raamprogrammi „Horisont 2020” kestuse 
jooksul. Euroopa Liidu toetus peab selle 
perioodi vältel ja ülemmäära piires olema 
võrdväärne käesoleva otsuse artiklis 1 
viidatud riikide panusega, et saavutada 
suur finantsvõimendus ja tagada nende 
riikide programmide tihedam lõimimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Liidu toetusele EDCTP2 
programmis tuleb kehtestada ülemmäär 
raamprogrammi „Horisont 2020” kestuse 
jooksul. Euroopa Liidu toetus peab 
ülemmäära piires olema võrdväärne 
osalevate riikide esialgse panusega, et 
saavutada suur finantsvõimendus ja tagada 
osalevate riikide programmide tihedam 
lõimimine. Seda ülemmäära tuleb 
kohaldada ka panuste suhtes, mida teevad 
raamprogrammi „Horisont 2020” mis tahes 
osalisriigid, kes ühinevad EDCTP2 
programmiga raamprogrammi „Horisont 
2020” tööperioodi kestel.

(15) Euroopa Liidu toetus peab olema 
võrdväärne osalevate riikide 
kogupanusega, et saavutada suur 
finantsvõimendus ja tagada osalevate 
riikide programmide tihedam lõimimine 
ning võimaldada ka nende panuste
kohandamist, mida teevad raamprogrammi 
„Horisont 2020” mis tahes osalisriigid, kes 
ühinevad EDCTP2 programmiga 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
tööperioodi kestel.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa Liit annab rahalist toetust 
tingimusel, et osalevad riigid võtavad 
ametlikult kohustuse panustada EDCTP2 
programmi rakendamisse ning täidavad 
seda kohustust.

(16) Euroopa Liit annab rahalist toetust 
tingimusel, et osalevad riigid võtavad 
ametlikult kohustuse panustada EDCTP2 
programmi rakendamisse ning täidavad 
seda kohustust. Eelkõige peaksid 
kliinilised katsed saama liidu rahalist 
toetust üksnes juhul, kui neid tehakse 
kooskõlas Helsingi deklaratsiooniga ja 
kui kohaldatakse samu andmete 
läbipaistvuse standardeid nagu määruses 
[2012/0192].

Or. en

Muudatusettepanek 50
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) On oluline, et teavitatud nõusolek 
kliiniliste katsete tegemiseks 
arenguriikides saadakse alati tõepoolest 
teavitatud ja tõepoolest vabatahtlikul 
viisil.

Or. en

Selgitus

Teavitatud nõusoleku saamise juhiseid on halva kirjaoskuse ning sotsiaal-majandusliku ja 
kultuurilise olukorra tõttu sageli raske rakendada. Kohalikud eetikakomiteed, kelle roll on 
teavitatud nõusoleku puhul otsustav, on mõnedes riikides sageli nõrgad, halvasti varustatud 
või puuduvad hoopis. Paljudel osalejatel võib olla puudulik arusaamine kliiniliste katsete 
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erinevatest aspektidest keelebarjääride tõttu, viisi tõttu, kuidas teavet avalikustatakse, või 
teavitatud nõusoleku dokumentides kasutatud mõistete tõttu.

Muudatusettepanek 51
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Selleks et tagada programmi 
rakendamine kooskõlas kõrgeimate 
eetiliste standarditega, tuleks EDCTP2 
raames luua eetikakomitee, kes vaataks 
läbi kliiniliste katsete protokollid ja teeks 
kohapealseid eetikaauditeid.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, 
kiirendades vaesusega seotud haiguste
tõhusate, ohutute ja mõistliku hinnaga 
ravimenetluste kliinilist väljaarendamist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
vajaliku kriitilise massi puudumise tõttu 
(nii inimeste arvu kui ka rahaliste 
vahendite osas) ning kuna meetme ulatuse 
tõttu on seda parem saavutada Euroopa 
Liidu tasandil, võib Euroopa Liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste ja tähelepanuta 
jäetud nakkushaiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, 
kiirendades tõhusate, ohutute, kergesti 
kasutatavate, mõistliku hinnaga ja 
arengumaade eripärasid arvestavate
ravimenetluste (diagnostika, ravimid, ravi 
ja vaktsiinid) kliinilist väljaarendamist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
vajaliku kriitilise massi puudumise tõttu 
(nii inimeste arvu kui ka rahaliste 
vahendite osas) ning kuna meetme ulatuse 
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toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud nimetatud artiklis, ei minda 
otsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

tõttu on seda parem saavutada Euroopa 
Liidu tasandil, võib Euroopa Liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud nimetatud artiklis, ei minda 
otsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, 
kiirendades vaesusega seotud haiguste 
tõhusate, ohutute ja mõistliku hinnaga 
ravimenetluste kliinilist väljaarendamist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
vajaliku kriitilise massi puudumise tõttu 
(nii inimeste arvu kui ka rahaliste 
vahendite osas) ning kuna meetme ulatuse 
tõttu on seda parem saavutada Euroopa 
Liidu tasandil, võib Euroopa Liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud nimetatud artiklis, ei minda 
otsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, 
kiirendades vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäetud haiguste tõhusate, 
ohutute, juurdepääsetavate ja mõistliku 
hinnaga ravimenetluste kliinilist 
väljaarendamist, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada vajaliku kriitilise massi 
puudumise tõttu (nii inimeste arvu kui ka 
rahaliste vahendite osas) ning kuna meetme 
ulatuse tõttu on seda parem saavutada 
Euroopa Liidu tasandil, võib Euroopa Liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud nimetatud artiklis, ei minda 
otsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) EDCTP2 programmi raames tehtud 
kliiniliste katsete ja muude 
teadustegevuste tulemusi tuleks levitada 
võimalikult kiiresti asjakohaste vahendite 
abil ja kooskõlas määrusega (EL) nr ... 
[raamprogrammi „Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad] ning 
teadusväljaannete kaudu levitamisel 
peaks eelkõige kehtima avatud 
juurdepääs,

Or. en

Muudatusettepanek 55
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Välja tuleks selgitada tõkked, mis 
takistavad uute tulijate osalemist 
programmis, ja neid käsitleda. Sellega 
seoses tuleks edendada VKEde, ülikoolide 
ja teaduskeskuste osalemist,

Or. en

Muudatusettepanek 56
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis 
jaotub järgmiselt:

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis 
vastab artiklis 1 loetletud osalevate riikide 
panuste summale.

Or. en

Selgitus

On oluline, et EDCTP2 raha kulutamise viis oleks paindlik.

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis
jaotub järgmiselt:

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis on 
artiklis 1 loetletud osalevate riikide 
panuste summa.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis 
jaotub järgmiselt:

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on vähemalt 683 miljonit 
eurot, mis on osalevate riikide panuste 
summa.
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Or. en

Muudatusettepanek 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 683 miljonit eurot, mis 
jaotub järgmiselt:

1. Euroopa Liidu maksimaalne rahaline 
toetus (sh EFTA assigneeringud) EDCTP2 
programmis on 597,625 miljonit eurot, mis 
jaotub järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Partnerluste ning avaliku ja erasektori partnerluste eelarvet tuleks kärpida 12,5% võrra –
„Horisont 2020” eelarve üldise vähendamise tõttu mitmeaastases finantsraamistikus –, et 
mitte ohustada ühelt poolt koostöös tehtavate teadusuuringute ja teiselt poolt partnerluste 
rahastamise tundlikku tasakaalu.

Muudatusettepanek 60
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 594 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
summa;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oluline, et EDCTP2 raha kulutamise viis oleks paindlik.
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Muudatusettepanek 61
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 594 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
summa;

välja jäetud

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 594 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
summa;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 594 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
summa;

(a) 519,75 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
summa;

Or. en
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Selgitus

Partnerluste ning avaliku ja erasektori partnerluste eelarvet tuleks kärpida 12,5% võrra –
„Horisont 2020” eelarve üldise vähendamise tõttu mitmeaastases finantsraamistikus –, et 
mitte ohustada ühelt poolt koostöös tehtavate teadusuuringute ja teiselt poolt partnerluste 
rahastamise tundlikku tasakaalu.

Muudatusettepanek 64
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 89 miljonit eurot, mis on artikli 1 lõike 
2 kohaselt EDCTP2 programmis 
osalevate mis tahes muude liikmesriikide 
või raamprogrammiga „Horisont 2020” 
seotud riikide panuste summa.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oluline, et EDCTP2 raha kulutamise viis oleks paindlik.

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 89 miljonit eurot, mis on artikli 1 lõike 
2 kohaselt EDCTP2 programmis 
osalevate mis tahes muude liikmesriikide 
või raamprogrammiga „Horisont 2020” 
seotud riikide panuste summa.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 89 miljonit eurot, mis on artikli 1 lõike 
2 kohaselt EDCTP2 programmis 
osalevate mis tahes muude liikmesriikide 
või raamprogrammiga „Horisont 2020” 
seotud riikide panuste summa.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 89 miljonit eurot, mis on artikli 1 lõike 
2 kohaselt EDCTP2 programmis osalevate 
mis tahes muude liikmesriikide või 
raamprogrammiga „Horisont 2020” seotud 
riikide panuste summa.

(b) 77,875 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõike 2 kohaselt EDCTP2 programmis 
osalevate mis tahes muude liikmesriikide 
või raamprogrammiga „Horisont 2020” 
seotud riikide panuste summa.

Or. en

Selgitus

Partnerluste ning avaliku ja erasektori partnerluste eelarvet tuleks kärpida 12,5% võrra –
„Horisont 2020” eelarve üldise vähendamise tõttu mitmeaastases finantsraamistikus –, et 
mitte ohustada ühelt poolt koostöös tehtavate teadusuuringute ja teiselt poolt partnerluste 
rahastamise tundlikku tasakaalu.

Muudatusettepanek 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) osalevad liikmesriigid on tõestanud, 
et EDCTP2 on loodud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... 2013. aasta 
määruses (EL) nr .../2013, millega 
kehtestatakse raamprogramm „Horisont 
2020”, ja nõukogu ...2013. aasta otsuses 
.../2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi „Horisont 
2020” rakendamise eriprogramm, 
sätestatud eesmärkide ja teadusuuringute 
prioriteetidega;

Or. en

Selgitus

Lisandusega rõhutatakse, et partnerluste ja raamprogrammis „Horisont 2020” määratletud 
teadusuuringute prioriteedid peaksid olema tugevas kooskõlas.

Muudatusettepanek 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) osalevad liikmesriigid on tõestanud, 
et EDCTP2 on loodud kooskõlas 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
reguleerivate üldpõhimõtetega;

Or. en

Selgitus

Lisandusega rõhutatakse partnerluste olulist vastavust raamistiku „Horisont 2020” suhtes 
kohaldatavatele üldpõhimõtetele, nagu avatud juurdepääs, sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine, mis lepiti kokku „Horisont 2020” läbirääkimiste käigus.
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Muudatusettepanek 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) osalevad liikmesriigid on tõestanud, 
et EDCTP2 on loodud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... 2013. aasta 
määruse (EL) nr .../2013 (millega 
kehtestatakse raamprogramm „Horisont 
2020”) artiklis 20 sätestatud 
tingimustega;

Or. en

Selgitus

See lisandus rõhutab olulisi põhimõtteid, mis lepiti kokku „Horisont 2020„ läbirääkimiste 
käigus seoses partnerlustega ja sellega, mida nendega tuleks saavutada.

Muudatusettepanek 71
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga osalev riik on kohustunud 
panustama EDCTP2 programmi 
rahastamisse.

(e) iga osalev riik on kohustunud rahaliselt 
ja mitterahaliselt panustama EDCTP2 
programmi rahastamisse.

Or. en

Selgitus

Et viia kooskõlla raamprogrammi „Horisont 2020” määrusega.

Muudatusettepanek 72
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) täielikult või osaliselt EDCTP2 
raames rahastatud mis tahes kliinilise 
katse sponsor on tõendanud, et kõigi 
osalejate teavitatud nõusolek on saadud 
kooskõlas Helsingi deklaratsiooniga;

Or. en

Selgitus

Teavitatud nõusoleku saamise juhiseid on halva kirjaoskuse ning sotsiaal-majandusliku ja 
kultuurilise olukorra tõttu sageli raske rakendada. Kohalikud eetikakomiteed, kelle roll on
teavitatud nõusoleku puhul otsustav, on mõnedes riikides sageli nõrgad, halvasti varustatud 
või puuduvad hoopis. Paljudel osalejatel võib olla puudulik arusaamine kliiniliste katsete 
erinevatest aspektidest keelebarjääride tõttu, viisi tõttu, kuidas teavet avalikustatakse, või 
teavitatud nõusoleku dokumentides kasutatud mõistete tõttu.

Muudatusettepanek 73
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) EDCTP2 raames rahastatud või 
kaasrahastatud mis tahes kliinilist katset 
ei alustata enne, kui
– protokolli on heaks kiitnud EDCTP2 
raames loodud eetikakomitee;
– see on katsenumbriga registreeritud 
EDCTP sekretariaadi hallataval 
veebisaidil;
– sponsor on tõendanud piisava 
kindlustuskatte olemasolu kliinilise katse 
käigus katsealus(t)ele põhjustatud otsese 
või kaudse tervisekahjustuse 
kompenseerimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevused võivad hõlmata osalevate 
riikide riiklike programmide tegevusi ja 
uusi tegevusi, sh EDCTP2-ISi hallatavaid 
projektikonkursse.

Tegevused võivad hõlmata osalevate 
riikide riiklike programmide tegevuste 
raames teostatavaid avaliku või erasektori 
mittetulunduslike teadusorganisatsioonide 
tegevusi ja uusi tegevusi, sh EDCTP2-ISi 
hallatavaid projektikonkursse.

Or. en

Selgitus

Fondation Merieux’ soovil.

Muudatusettepanek 75
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevused lisatakse EDCTP2 programmi 
töökavasse, mille EDCTP2-IS võtab vastu 
igal aastal pärast rahvusvahelistes 
vastastikustes eksperdihinnangutes 
positiivselt hinnatud välishindamist 
määruse (EL) nr ... (raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad) artikli 14 lõike 1 alusel, 
võttes arvesse nende panust EDCTP2 
programmi eesmärkide täitmisse.

Tegevused lisatakse EDCTP2 programmi 
töökavasse, mille EDCTP2-IS võtab vastu 
igal aastal pärast rahvusvahelistes 
vastastikustes eksperdihinnangutes 
positiivselt hinnatud välishindamist 
kooskõlas määruse (EL) nr ... 
(raamprogrammi „Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad) artikli 14 
lõikega 1, võttes arvesse nende panust 
EDCTP2 programmi eesmärkide täitmisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP2-IS loob ja haldab veebisaiti, mis 
põhineb samal mudelil nagu Euroopa 
Ravimiameti Eudravigilance, kus ta teeb 
üldsusele kättesaadavaks EDCTP2 
rahastatud mis tahes kliinilise katse 
kliinilise uuringu aruande, olenemata 
sellest, kas tulemused on positiivsed, 
negatiivsed või ei võimalda järeldusi teha.

Or. en

Selgitus

See on kliinilistes katsetes osalejate kaitsmiseks, eelkõige riikides, kus demokraatia on nõrk ja 
puuduvad tõhusad vastujõud.

Muudatusettepanek 77
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP2-IS teeb vähemalt ühe 
kohapealse auditi iga kliinilise katse 
puhul, mida EDCTP2 rahastab või 
kaasrahastab, et kontrollida katse eetilisi 
tingimusi ja protokolli täielikku 
rakendamist. Pärast iga auditit saadetakse 
aruanne komisjonile ja AKV 
delegatsioonile Euroopa Parlamendis.

Or. en

Selgitus

On äärmiselt oluline, et Euroopa maksumaksja raha eest ei tehtaks maailmas ainsamatki 
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ebaeetilist katset.

Muudatusettepanek 78
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mitterahalised panused, mis sisaldavad 
osalevate riikide kulusid seoses artikli 4 
lõikes 1 osutatud töökavasse lisatud 
tegevustega või EDCTP2-ISi 
halduseelarvega seotud kulusid.

(b) mitterahalised panused, mis sisaldavad 
osalevate riikide kulusid seoses artikli 4 
lõikes 1 osutatud esmajärjekorras 
töökavasse lisatud tegevustega või 
EDCTP2-ISi halduseelarvega seotud 
kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määrust (EL) nr ... („Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad) 
kohaldatakse EDCTP-ISi poolt kooskõlas 
artikli 4 lõikes 1 osutatud töökavaga või
EDCTP2-ISi korraldatavate 
projektikonkursside tulemusel valitavate ja 
rahastatavate kaudsete meetmete suhtes. 
Nimetatud määruse kohaselt on EDCTP2-
IS rahastamisorgan, mis annab rahalist 
toetust kaudsete meetmete jaoks kooskõlas 
käesoleva otsuse II lisaga.

1. Määrust (EL) nr ... („Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad) 
kohaldatakse EDCTP-ISi poolt EDCTP2-
ISi korraldatavate projektikonkursside 
tulemusel valitavate ja rahastatavate 
kaudsete meetmete suhtes. Nimetatud 
määruse kohaselt on EDCTP2-IS 
rahastamisorgan, mis annab rahalist toetust 
kaudsete meetmete jaoks kooskõlas 
käesoleva otsuse II lisaga.

Or. en

Selgitus

Et vältida mitmetimõistetavust, nagu kohaldataks osalemiseeskirju ja integreeritaks projekte 
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konkursside kaudu.

Muudatusettepanek 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kooskõlas läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetega, 
nagu on sätestatud määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõikes 1 
ja artikli 128 lõikes 1, avaldatakse 
EDCTP2 korraldatud projektikonkursid 
veebipõhises „Horisont 2020” osalejate 
portaalis.

Or. en

Selgitus

„Horisont 2020” kolmepoolsete läbirääkimiste käigus leppisid institutsioonid kokku, et 
edendatakse kõigi „Horisont 2020” raames rahastatavate konkursivõimaluste suuremat 
ühtsust. Selleks lubas komisjon edendada avaliku ja erasektori partnerluste ja partnerluste 
korraldatud projektikonkursside avaldamist „Horisont 2020” osalejate portaalis. Selle 
muudatusettepaneku eesmärk on muuta vabatahtlik kohustus juriidiliseks nõudeks, millega 
tagatakse taotlejatele lihtne ja juurdepääsetav teave.

Muudatusettepanek 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2017 
EDCTP2 programmi vahehindamise. 
Komisjon koostab nimetatud hindamise 
kohta aruande, mis sisaldab komisjoni 
tehtud hindamise järeldusi ja vaatluste 
tulemusi. Komisjon saadab nimetatud 
aruande Euroopa Parlamendile ja 

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2017 
EDCTP2 programmi vahehindamise. 
Komisjon koostab nimetatud hindamise 
kohta aruande, mis sisaldab komisjoni 
tehtud hindamise järeldusi ja vaatluste 
tulemusi. Komisjon saadab nimetatud 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule 30. juuniks 2018. nõukogule 30. juuniks 2018. EDCTP2 
vahehindamine moodustab osa „Horisont 
2020” vahehindamisest ja koostatakse 
sellega koos.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2017
EDCTP2 programmi vahehindamise. 
Komisjon koostab nimetatud hindamise 
kohta aruande, mis sisaldab komisjoni 
tehtud hindamise järeldusi ja vaatluste 
tulemusi. Komisjon saadab nimetatud 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018.

1. Komisjon teeb 30. juuniks 2018
EDCTP2 programmi vahehindamise. 
Komisjon koostab nimetatud hindamise 
kohta aruande, mis sisaldab komisjoni
tehtud hindamise järeldusi ja vaatluste 
tulemusi. Komisjon saadab nimetatud 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 31. detsembriks 2018.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud 
haiguste tõhusate, ohutute ja mõistliku 
hinnaga ravimenetluste väljatöötamist.

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaigustest
põhjustatud sotsiaalmajanduslikke 
probleeme, keskendudes haigustele, mis 
mõjutavad eriti kõige kaitsetumaid 
elanikkonnarühmi, nagu naised ja lapsed.
Selleks soovitakse kiirendada tõhusate, 
ohutute, kergesti kasutatavate, mõistliku 
hinnaga ja arengumaade eripärasid
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arvestavate ravimenetluste (diagnostika, 
ravimid, ravi ja vaktsiinid) väljatöötamist 
koostöös arengu- ja eriti Sahara-taguse 
Aafrika riikidega. Kliiniline
väljatöötamine hõlmab protsessi kõiki 
etappe I-st kuni IV faasini.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud 
haiguste tõhusate, ohutute ja mõistliku 
hinnaga ravimenetluste väljatöötamist.

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud ja 
tähelepanuta jäetud haiguste tõhusate, 
ohutute, juurdepääsetavate ja mõistliku 
hinnaga ravimenetluste väljatöötamist 
koostöös Sahara-taguse Aafrika riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud 
haiguste tõhusate, ohutute ja mõistliku 
hinnaga ravimenetluste väljatöötamist.

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud 
haiguste tõhusate, ohutute, 
juurdepääsetavate, asjakohaste ja 
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mõistliku hinnaga ravimenetluste 
väljatöötamist koostöös Sahara-taguse 
Aafrika riikidega.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkem uusi või täiendatud 
HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja 
teiste vaesusega seotud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi lõpuks 
vähemalt ühe uue ravimi
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimite parema või laialdasema kasutuse 
kohta vähemalt 30 juhendi avaldamine; 
vähemalt 20 uut võimalikku ravimenetlust
kliinilise väljatöötamise etapis;

(a) rohkem uusi või täiendatud vaesusega 
seotud haiguste ja tähelepanuta jäetud 
nakkushaiguste ravi menetlusi ning 
programmi lõpuks olemasolevate ravimite 
parema või laialdasema kasutuse kohta 
juhendite avaldamine; uued võimalikud 
ravimenetlused kliinilise väljatöötamise 
etapis;

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkem uusi või täiendatud 
HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja 
teiste vaesusega seotud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi rakendamisaja 
lõpuks vähemalt ühe uue ravimenetluse 
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimenetluste parema või laialdasema 
kasutuse kohta vähemalt 30 juhendi 
avaldamine; vähemalt 20 uut võimalikku 

(a) rohkem uusi või täiendatud 
ravimenetlusi selliste vaesusega seotud 
haiguste raviks, nagu HIV/AIDS, 
tuberkuloos ning malaaria, ja teiste 
vaesusega seotud ning tähelepanuta 
jäetud haiguste ravi menetlusi ning 
programmi rakendamisaja lõpuks vähemalt 
ühe uue ravimenetluse kasutuselevõtmine; 
olemasolevate ravimenetluste parema või 



AM\1009061ET.doc 33/56 PE522.974v01-00

ET

ravimenetlust kliinilise väljatöötamise 
etapis;

laialdasema kasutuse kohta vähemalt 30 
juhendi avaldamine; vähemalt 20 uut 
võimalikku ravimenetlust kliinilise 
väljatöötamise etapis;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkem uusi või täiendatud 
HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja 
teiste vaesusega seotud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi rakendamisaja 
lõpuks vähemalt ühe uue ravimenetluse 
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimenetluste parema või laialdasema 
kasutuse kohta vähemalt 30 juhendi 
avaldamine; vähemalt 20 uut võimalikku 
ravimenetlust kliinilise väljatöötamise 
etapis;

(a) rohkem uusi või täiendatud, 
juurdepääsetavaid ja asjakohaseid
HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria, 
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste ja 
teiste vaesusega seotud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi rakendamisaja 
lõpuks vähemalt ühe uue ravimenetluse 
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimenetluste parema või laialdasema 
kasutuse kohta vähemalt 30 juhendi 
avaldamine; vähemalt 20 uut võimalikku 
ravimenetlust kliinilise väljatöötamise 
etapis;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjakohaste riiklike programmide 
parem koordineerimine, ühitamine ja 
lõimimine Euroopa riiklike investeeringute 
kulutasuvuse suurendamiseks;

(c) asjakohaste riiklike programmide 
parem koordineerimine, ühitamine ja 
vajaduse korral lõimimine Euroopa 
riiklike investeeringute kulutasuvuse 
suurendamiseks; pealegi tuleks 
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teadustegevuse prioriteedid seada 
eesmärgile suunatud viisil, et kiirendada 
tulemusteni jõudmist ning aidata kaasa 
vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 
haiguste likvideerimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjakohaste riiklike programmide 
parem koordineerimine, ühitamine ja 
lõimimine Euroopa riiklike investeeringute 
kulutasuvuse suurendamiseks;

(c) asjakohaste riiklike programmide 
parem koordineerimine, ühitamine ja 
lõimimine Euroopa riiklike investeeringute 
kulutasuvuse suurendamiseks. Pealegi 
tuleks teadustegevuse prioriteedid seada 
eesmärgile suunatud viisil, et kiirendada 
tulemusteni jõudmist ning aidata kaasa 
vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 
haiguste likvideerimisele;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike 
ja erasektori muude rahastajatega;

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike 
ja/või erasektori muude rahastajatega, 
tagamaks teadustegevuste võimalikult 
suure mõju ja et arvesse saab võtta 
sünergiaid ning saavutada ressursside ja 
investeeringute võimenduse;

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike ja 
erasektori muude rahastajatega;

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike ja 
erasektori muude partneritega;

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurem mõju, mis tuleneb tõhusast 
koostööst asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega (sh arenguabi).

(e) parem koordineerimine, 
kooskõlastamine ja vajaduse korral 
lõimimine asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega, et kasutada paremini ära 
sünergiaid, luua täielikumaid 
innovatsiooniahelaid kliinilistest katsetest 
nende tulemuste kasutamiseni ravis ning 
suurendada Euroopa avaliku sektori 
investeeringute tulemuslikkust. Sellega 
seoses on otsustavad EDCTP2 ja Euroopa 
Arengufondi vahelised sünergiad.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurem mõju, mis tuleneb tõhusast 
koostööst asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega (sh arenguabi).

(e) parem koordineerimine, 
kooskõlastamine ja vajaduse korral 
lõimimine asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega (sh arenguabi) ning muud 
otsustavad algatused, edendamaks 
vaesusega seotud haigustega seotud 
teadus- ja arendustegevust, 
tootearenduspartnerlusi ja muid valitsuse 
juhitud programme, et kasutada paremini 
ära sünergiaid, luua täielikumaid 
innovatsiooniahelaid kliinilistest katsetest 
nende tulemuste kasutamiseni ravis ning 
suurendada Euroopa avaliku sektori 
investeeringute tulemuslikkust.

Or. en

Selgitus

Mitmepoolse sidusrühmade foorumi soovitatud täiendav sõnastus.

Muudatusettepanek 95
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) toetus vajadusepõhiste 
teadustegevuste avatud 
innovatsioonimudelite uurimisele ning 
saadaolevate ja mõistliku hinnaga 
tulemustele kooskõlas muude ELi 
kohustustega tervishoiualases teadus- ja 
arendustegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) EDCTP2 programmi raames läbi 
viidavate tegevuste parem nähtavus 
Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haiguste raviks uute 
või täiustatud ravimenetlustega seotud 
kliiniliste uuringute toetamine Euroopa ja 
arenguriikide, eelkõige Sahara-taguse 
Aafrika riikide partnerluste kaudu:

(a) vaesusega seotud haiguste ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste
raviks uute või täiustatud ravimenetlustega 
seotud kliiniliste uuringute toetamine 
Euroopa ja arenguriikide, eelkõige Sahara-
taguse Aafrika riikide partnerluste kaudu:

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haiguste raviks uute 
või täiustatud ravimenetlustega seotud 
kliiniliste uuringute toetamine Euroopa ja 
arenguriikide, eelkõige Sahara-taguse 
Aafrika riikide partnerluste kaudu:

(a) vaesusega seotud ja tähelepanuta 
jäetud haiguste raviks uute või täiustatud 
ravimenetlustega seotud kliiniliste 
uuringute toetamine Euroopa ja 
arenguriikide, eelkõige Sahara-taguse 
Aafrika riikide partnerluste kaudu:
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Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vajaduse korral annab sihttoodete 
profiilide kohta nõu strateegiline 
nõuandekomitee, et juhendada 
investeerimisotsuseid vastavalt kokku 
lepitud prioriteetidele;

Or. en

Selgitus

Mitmepoolse sidusrühmade foorumi soovitusel.

Muudatusettepanek 100
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada Sahara-taguse 
Aafrika teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 
mõeldud stipendiumide arvu EDCTP1 
aegselt 400-lt vähemalt 600-ni, kellest 
vähemalt 90 % jätkab teaduskarjääri 
Sahara-taguses Aafrikas vähemalt ühe 
aasta pärast stipendiumi saamist;

eesmärk: suurendada Sahara-taguse 
Aafrika teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 
mõeldud stipendiumide arvu EDCTP1 
aegselt 400-lt, julgustades neid tugevalt ja 
toetades neid, et nad jätkaksid oma 
teaduskarjääri Sahara-taguses Aafrikas 
pärast stipendiumi saamist;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada Sahara-taguse 
Aafrika teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 
mõeldud stipendiumide arvu EDCTP1 
aegselt 400-lt vähemalt 600-ni, kellest 
vähemalt 90 % jätkab teaduskarjääri 
Sahara-taguses Aafrikas vähemalt ühe 
aasta pärast stipendiumi saamist;

näitaja: suurendada Sahara-taguse Aafrika 
teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 
mõeldud stipendiumide arvu EDCTP1 
aegselt 400-lt vähemalt 600-ni, kellest 
vähemalt 90 % jätkab teaduskarjääri 
Sahara-taguses Aafrikas või Sahara-taguse 
Aafrikaga seotud teemadel vähemalt ühe 
aasta pärast stipendiumi saamist;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt e – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
rahastajatega.

(e) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
partneritega, et kasvatada 
märkimisväärselt nende rahalist panust 
EDCTP2 programmi.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada arenguriikide 
panust EDCTP1 aegselt 14 miljonilt 

välja jäetud



PE522.974v01-00 40/56 AM\1009061ET.doc

ET

vähemalt 30 miljoni euroni;

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt e – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: täiendavate vahendite 
hankimine kas avalikust või erasektorist 
vähemalt 500 miljoni euro ulatuses (vrd 
EDCTP1 aegse 71 miljoniga);

välja jäetud

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) EDCTP2 programmi raames läbi 
viidavate tegevuste nähtavuse 
suurendamine Euroopa ja globaalsel 
tasandil ja eelkõige arenguriikides, 
kasutades poliitilise dialoogi vorme, nagu 
AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee 
või ELi–Aafrika tippkohtumised.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine Euroopa Liidu, riiklike ja 
rahvusvaheliste arenguabi algatustega, et 
tagada vastastikune täiendavus ning 
suurendada EDCTP raames rahastatavate 
tegevuste tulemuste mõju.

(f) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine Euroopa Liidu, riiklike ja 
rahvusvaheliste arenguabi algatustega, et 
tagada vastastikune täiendavus ning 
suurendada EDCTP raames rahastatavate 
tegevuste tulemuste mõju. Eelkõige 
koordineerida EDCTP2 raames 
rahastatud tegevusi algatustega, mis 
tulenevad Maailma 
Terviseorganisatsiooni ekspertide 
konsultatiivse töörühma teadus- ja 
arendustegevuse rahastamise ja 
koordineerimise protsessist.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haigusi hõlmavate 
riiklike uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

(a) vaesusega seotud haigusi ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaigusi
hõlmavate riiklike uurimisprogrammide ja 
-tegevuste võrgustike loomise, 
koordineerimise, ühitamise, koostöö ja 
lõimimise edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haigusi hõlmavate 
riiklike uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

(a) vaesusega seotud haigusi hõlmavate 
riiklike uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, kaas- ning koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haigusi hõlmavate 
riiklike uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

(a) vaesusega seotud ja tähelepanuta 
jäetud haigusi hõlmavate riiklike 
uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste 
kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine;

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja 
vaesusega seotud tähelepanuta jäetud 
haiguste kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine. Erilist tähelepanu tuleks 
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pöörata tähelepanuta jäetud haigustele, 
mis juba mõjutavad Sahara-tagust 
Aafrikat ja Euroopat.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste 
kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine;

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja 
vaesusega seotud tähelepanuta jäetud 
haiguste kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haigustele, mis juba mõjutavad 
Sahara-tagust Aafrikat ja Euroopat.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste 
kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine;

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi ning 
muude vaesusega seotud ja tähelepanuta 
jäetud nakkushaiguste kliiniliste 
uuringutega seotud teadusuuringute ja 
asjakohaste tegevuste toetamine;

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

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) arenguriikide kliiniliste uuringute ja 
asjakohaste teadusuuringute alase 
võimekuse parandamine uurimistoetuste 
kaudu, mida antakse järgmisel otstarbel: 
noorem-/vanemstipendiaatide karjääri 
edendamine, liikuvuse edendamine, 
töötajate vahetuse toetused, teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud, eetika ja reguleerivate 
asutuste tugevdamine, juhendamine ja 
partnerlused üksikisiku ja institutsiooni 
tasandil;

(c) arenguriikide ja eriti Sahara-taguse 
Aafrika riikide kliiniliste uuringute ja 
asjakohaste teadusuuringute alase 
võimekuse parandamine uurimistoetuste 
kaudu, mida antakse järgmisel otstarbel: 
noorem-/vanemstipendiaatide karjääri 
edendamine, liikuvuse edendamine, 
töötajate vahetuse toetused, teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud, eetika ja reguleerivate 
asutuste tugevdamine, juhendamine ja 
partnerlused üksikisiku ja institutsiooni 
tasandil;

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) arenguriikide kliiniliste uuringute ja 
asjakohaste teadusuuringute alase 
võimekuse parandamine uurimistoetuste 
kaudu, mida antakse järgmisel otstarbel: 
noorem-/vanemstipendiaatide karjääri 
edendamine, liikuvuse edendamine, 
töötajate vahetuse toetused, teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud, eetika ja reguleerivate 
asutuste tugevdamine, juhendamine ja 
partnerlused üksikisiku ja institutsiooni 
tasandil;

(c) arenguriikide kliiniliste uuringute ja 
asjakohaste teadusuuringute alase 
võimekuse parandamine uurimistoetuste 
kaudu, mida antakse järgmisel otstarbel: 
noorem-/vanemstipendiaatide karjääri 
edendamine, liikuvuse edendamine, 
töötajate vahetuse toetused, teadustöötajate 
koolitusvõrgustikud, eetika ja reguleerivate 
asutuste tugevdamine, juhendamine ja 
partnerlused üksikisiku ja institutsiooni või 
piirkondlikul tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
rahastajatega;

(d) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
rahastajatega, eesmärgiga tugevdada 
riiklikke tervishoiusüsteeme ja hõlbustada 
tulemuste ülekandmist asjaomasele 
elanikkonnarühmale;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
rahastajatega;

(d) koostöösuhete loomine ja ühismeetmete 
algatamine muude avaliku ja erasektori 
rahastajatega, sealhulgas tööstusharu ja 
tootearenduspartnerlused.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) jõuliste kohustuste kehtestamine, et 
tagada toodete juurdepääsetavus ja 
kättesaadavus, sealhulgas nõuded 
registreerida tooted kõigis endeemilistes 
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riikides ja ranges reguleerivas asutuses, et 
tagada toote tootmine ja mõistlik hind 
väikese ja keskmise sissetulekuga riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – lõige 1 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) selle tagamine, et ei rikuta 
inimõigusi, eelkõige järgmise abil:
– kohapealsed eetikaauditid;
– kliinilise uuringu aruannete avaldamine 
EDCTP veebisaidil kergesti otsitavas 
vormis, ühe aasta jooksul pärast katse 
lõpetamist;
– sponsoritele siduvate eeskirjade 
avaldamine seoses tõsiste 
vahejuhtumitega ja ravimiohutuse 
järelevalvega.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP2 programmi rakendab EDCTP2-IS 
iga-aastase töökava ja mitmeaastase 
strateegilise töökava alusel, mille koostab 
EDCTP2-IS ja mille pärast komisjoni 
heakskiitu ja pärast rahvusvaheliste 
vastastikuste eksperdihinnangute andmist 

EDCTP2 programmi rakendab EDCTP2-IS 
iga-aastase töökava ja mitmeaastase 
strateegilise töökava alusel, mille koostab 
EDCTP2-IS asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerides ja mille pärast komisjoni 
heakskiitu ja pärast rahvusvaheliste 
vastastikuste eksperdihinnangute andmist 
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võtab vastu EDCTP2-ISi peaassamblee. võtab vastu EDCTP2-ISi peaassamblee.

Iga-aastases töökavas määratakse 
kindlaks käsitletavad teemad ja riiklike 
programmidega koordineeritult 
rakendatavad tegevused, sh EDCTP-ISi 
algatatavad projektikonkursid kaudsete 
meetmete valimiseks ja rahastamiseks, 
samuti eelarved ja EDCTP2 rahastus 
nende teemadele ja tegevustele.
EDCTP2 peaks püüdlema teadusliku 
koordineerimise ja teabe vahetamise poole 
asjaomase üldsuse või eraalgatustega, 
sealhulgas „Horisont 2020” algatustega, 
nagu innovatiivse meditsiini algatus ja 
strateegiline tervisenõukogu.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastases töökavas määratakse kindlaks 
käsitletavad teemad ja rakendatavad 
tegevused, sh EDCTP-ISi algatatavad 
projektikonkursid kaudsete meetmete 
valimiseks ja rahastamiseks, samuti 
eelarved ja EDCTP2 rahastus nende 
teemadele ja tegevustele.

Iga-aastases töökavas määratakse kindlaks 
käsitletavad teemad ja vajaduse korral 
riiklike programmidega koordineeritult 
rakendatavad tegevused, sh EDCTP-ISi 
algatatavad projektikonkursid kaudsete 
meetmete valimiseks ja rahastamiseks, 
samuti eelarved ja EDCTP2 rahastus nende 
teemadele ja tegevustele. EDCTP2 peaks 
püüdlema teadusliku koordineerimise ja 
vajaduse korral teabe vahetamise poole 
asjaomase üldsuse või eraalgatustega, 
sealhulgas „Horisont 2020” algatustega, 
nagu innovatiivse meditsiini algatus ja 
strateegiline tervisenõukogu.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastases töökavas määratakse kindlaks 
käsitletavad teemad ja rakendatavad 
tegevused, sh EDCTP-ISi algatatavad 
projektikonkursid kaudsete meetmete 
valimiseks ja rahastamiseks, samuti 
eelarved ja EDCTP2 rahastus nende 
teemadele ja tegevustele.

Iga-aastases töökavas määratakse kindlaks 
käsitletavad teemad ja rakendatavad 
tegevused, sh osalevate riikide algatatud 
tegevused ja EDCTP-ISi algatatavad 
projektikonkursid kaudsete meetmete 
valimiseks ja rahastamiseks, samuti 
eelarved ja EDCTP2 rahastus nende 
teemadele ja tegevustele.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 
sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral 
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat ja selle staatust.

Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 
sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat, selle staatust ning meetmeid, mis 
on võetud, tagamaks arenguriikide 
elanikkonna juurdepääs 
väljatöötatavatele toodetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 
sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral 
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat ja selle staatust.

Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 
sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral 
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat, väljatöötatavatele toodetele 
juurdepääsu võimaldamiseks võetud 
meetmeid ja selle staatust.

Or. en

Selgitus

Väljatöötatavatele toodetele juurdepääsu tagamiseks võetud meetmeid tuleks kirjeldada ja 
kasutada EDCTP2 hindamise kriteeriumidena. Selgesõnaliste, patsientide juurdepääsu 
hõlmavate hindamiskriteeriumideta ei seirata ega hinnata piisavalt EDCTP raames 
rahastamise peamise eesmärgi saavutamist.

Muudatusettepanek 124
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 

Aastaaruande esitab EDCTP2-IS, esitades 
selles üksikasjaliku ülevaate EDCTP2 
programmi rakendamisest. Ülevaates 
esitatakse teave töökava kohaselt valitud 
iga tegevuse kohta, sh EDCTP-ISi 
hallatavate projektikonkursside kaudu 
valitud kaudsete meetmete kohta. Teave 
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sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral 
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat ja selle staatust.

sisaldab iga tegevuse, sh kaudse meetme 
kirjeldust, selle eelarvet, vajaduse korral 
selleks eraldatud rahaliste vahendite 
summat, väljatöötatavatele toodetele 
juurdepääsu tagamiseks võetud meetmeid
ja selle staatust.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 
riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste ja
levitamistegevuste kohta.

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 
riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste,
levitamistegevuste ja väljatöötatavatele 
toodetele juurdepääsu tagamiseks võetud 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide, Euroopa Liidu rahalise 
toetuse üksikasjaliku kasutuse, riiklike ja 
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riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste ja 
levitamistegevuste kohta.

muude toetuste jaotamise, osalejatüüpide 
kohta, lisaks riikide andmeid ning teavet 
vahendusürituste ja levitamistegevuste 
ning juurdepääsu võimaldamiseks võetud 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 
riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste ja 
levitamistegevuste kohta.

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 
riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste ja 
levitamistegevuste ning juurdepääsu 
võimaldamiseks võetud meetmete kohta.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PA langetab otsused konsensuse alusel. 
Kui konsensusele ei jõuta, võtab PA 
otsused vastu vähemalt 75 % 
häälteenamusega.

PA langetab otsused konsensuse alusel.

Kui konsensusele ei jõuta, võtab PA 
otsused vastu vähemalt 75 % 
häälteenamusega. Sellisel juhul on iga PA 



PE522.974v01-00 52/56 AM\1009061ET.doc

ET

liikme häälte arv proportsionaalne tema 
rahalise või mitterahalise panusega 
EDCTP2 programmi eelarveaastal.

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PA langetab otsused konsensuse alusel. 
Kui konsensusele ei jõuta, võtab PA 
otsused vastu vähemalt 75 % 
häälteenamusega.

PA võtab otsused vastu vähemalt 75 % 
häälteenamusega.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) PA määrab juhatuse, kes teeb 
järelevalvet PA asutatud EDCTP2-ISi 
sekretariaadi (edaspidi „SEK”) üle, kes on 
EDCTP2 programmi täitevorgan. SEKil on 
järgmised ülesanded:

(2) PA määrab juhatuse. Seejuures võtab 
PA arvesse osalevate riikide panuseid 
ning jälgib, et kõnealuse juhatuse liikmete 
geograafiline jaotus oleks 
tasakaalustatud. Tuleb tagada vähemalt 
ühe Sahara-taguse Aafrika riigi osalus.

Juhatus teeb järelevalvet PA asutatud 
EDCTP2-ISi sekretariaadi (edaspidi 
„SEK”) üle, kes on EDCTP2 programmi 
täitevorgan. SEKil on järgmised ülesanded:

Or. fr
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Muudatusettepanek 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) PA määrab juhatuse, kes teeb 
järelevalvet PA asutatud EDCTP2-ISi 
sekretariaadi (edaspidi „SEK”) üle, kes on 
EDCTP2 programmi täitevorgan. SEKil on 
järgmised ülesanded:

(2) PA määrab juhatuse, kes teeb 
järelevalvet PA asutatud EDCTP2-ISi 
sekretariaadi (edaspidi „SEK”) üle, kes on 
EDCTP2 programmi täitevorgan. SEKil on 
vähemalt järgmised ülesanded:

Or. en

Muudatusettepanek 132
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) EDCTP2-ISi esindamine; (a) aasta töökava täitmine

Or. en

Muudatusettepanek 133
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) EDCTP2 programmi rakendamine ja 
aasta töökava alusel EDCTP2-IS-le 
usaldatud tegevuste haldamine;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) teabe avaldamine teostatud 
projektide kohta, sealhulgas iga projekti 
koguväärtus ja osalejate nimed;

Or. ro

Muudatusettepanek 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teaduskomitee (edaspidi „TK”) annab 
PA-le nõu EDCTP2 programmi 
strateegiliste prioriteetide küsimuses.

(3) Strateegiline nõuandekomitee 
(edaspidi „SNK”) annab PA-le, juhatusele 
ja SEKile strateegilist ja teaduslikku nõu.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PA määrab ametisse TK, see koosneb 
Euroopa ja Aafrika sõltumatutest 
ekspertidest, kes on pädevad EDCTP2 
programmi valdkondades.

PA määrab ametisse TK, see koosneb 
Euroopa ja Aafrika sõltumatutest 
ekspertidest, kes on pädevad EDCTP2 
programmi valdkondades. Selle koosseisus 
püütakse saavutada sooline 
võrdõiguslikkus kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... 2013. aasta
määruse (EL) nr .../2013 (millega 
kehtestatakse raamprogramm „Horisont 
2020”) artikliga 15.
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Or. en

Muudatusettepanek 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 3 – lõik 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) EDCTP2 programmi aastase töökava 
eelnõu läbivaatamine, keskendudes sisule, 
ulatusele ja mõõtmele, samuti 
käsitletavatele haigustele ja kasutatavatele 
strateegiatele, ning PA nõustamine 
nimetatud küsimustes teaduslikust ja 
tehnilisest seisukohast;

(b) PA nõustamine EDCTP2 programmi 
aastase töökava eelnõu asjus teaduslikust 
ja tehnilisest seisukohast, keskendudes 
sisule, ulatusele ja mõõtmele, samuti 
käsitletavatele haigustele ja kasutatavatele 
strateegiatele;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) PA asutab eetikakomitee koostöös 
teaduskomiteega.
Eetikakomitee annab eelneva heakskiidu 
EDCTP2 raames rahastatava või 
kaasrahastatava mis tahes kliinilise katse 
protokollile ja teeb korrapäraseid 
kohapealseid eetikaauditeid. Ta annab 
aru PA-le.
PA määrab kindlaks eetikakomitee 
liikmete arvu ja nende 
ametissenimetamise viisi.

Or. en
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