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Tarkistus 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 (2014–2020) on … 
2013 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o .../20134

perustettu tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’, jonka tavoitteena on 
parantaa tutkimuksen ja innovoinnin 
vaikutuksia vahvistamalla julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia muun muassa 
siten, että unioni osallistuu useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

(2) Horisontti 2020 (2014–2020) on … 
2013 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o .../20134 
perustettu tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’, jonka tavoitteena on 
parantaa tutkimuksen ja innovoinnin 
vaikutuksia tiivistämällä synergiaa, 
lisäämällä koordinointia ja välttämällä 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
kansainvälisten, kansallisten ja 
alueellisten tutkimusohjelmien kanssa. 
Nämä tavoitteet olisi saavutettava 
hyödyntämällä julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia, myös unionin 
osallistumisella useiden jäsenvaltioiden 
käynnistämiin ohjelmiin perussopimuksen 
185 artiklan mukaisesti, ja kyseisillä 
kumppanuuksilla olisi myös täytettävä 
edellä mainitussa asetuksessa ja erityisesti 
sen 20 artiklassa vahvistetut ehdot ja 
niiden olisi oltava täysin 
Horisontti 2020 -ohjelmaan sovellettavien 
yleisten periaatteiden mukaisia.

__________________ __________________
4 EUVL... [Horisontti 2020 -puiteohjelma]. 4 EUVL... [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu Horisontti 2020 
-neuvotteluissa koskien kumppanuustoimia sekä sitä, mitä niillä olisi saatava aikaan.

Tarkistus 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8.
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille. 
Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on otettava 
huomioon eräitä keskeisiä ongelmia eli 
EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja 
laajennettava, eurooppalaisten kansallisten 
ohjelmien yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään, yhteistyötä muiden tärkeiden 
julkisten ja yksityisten rahoittajien, kuten 
lääketeollisuuden, kanssa on vahvistettava 
ja laajennettava, olisi kehitettävä 
synergiaetuja unionin ulkopoliittisten 
toimien ja erityisesti unionin kehitysavun 
kanssa, yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä 
olisi selvennettävä ja yksinkertaistettava ja
seurantavälineitä on vahvistettava.

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8.
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille.
Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ”EDCTP2-ohjelma”, on 
otettava huomioon eräitä keskeisiä 
ongelmia eli EDCTP1:n kattamaa alaa on 
muutettava ja laajennettava; kehitysmaiden 
kykyä suorittaa ja hallita kliinisiä kokeita 
asianmukaisella tavalla olisi tarvittaessa 
kehitettävä ja vahvistettava edelleen, mikä 
koskee erityisesti eettisten 
arviointikomiteoiden roolia ja 
kehittämistä, ja vastaavaa sääntely-
ympäristöä sekä eurooppalaisten 
kansallisten ohjelmien koordinointia, 
yhteistyötä ja tarvittaessa yhdentämistä 
olisi parannettava entisestään; yhteistyötä 
muiden tärkeiden julkisten ja yksityisten 
rahoittajien, kuten lääketeollisuuden, 
kanssa on vahvistettava ja laajennettava; 
olisi kehitettävä synergiaetuja unionin 
ulkopoliittisten toimien ja erityisesti 
unionin kehitysavun kanssa; 
yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi 
selvennettävä ja yksinkertaistettava; 
seurantavälineitä on vahvistettava.

__________________ __________________
8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.
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Or. en

Tarkistus 34
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8. 
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille.
Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on otettava 
huomioon eräitä keskeisiä ongelmia eli
EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja 
laajennettava, eurooppalaisten kansallisten 
ohjelmien yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään, yhteistyötä muiden tärkeiden 
julkisten ja yksityisten rahoittajien, kuten 
lääketeollisuuden, kanssa on vahvistettava 
ja laajennettava, olisi kehitettävä 
synergiaetuja unionin ulkopoliittisten 
toimien ja erityisesti unionin kehitysavun 
kanssa, yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä 
olisi selvennettävä ja yksinkertaistettava ja 
seurantavälineitä on vahvistettava.

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8.
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille.
Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ”EDCTP2-ohjelma”, on 
otettava huomioon eräitä keskeisiä 
ongelmia: EDCTP1:n kattamaa alaa on 
muutettava ja laajennettava; 
eurooppalaisten kansallisten ohjelmien 
yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään; synergiaa muiden tärkeiden 
julkisten ja yksityisten kumppanien, kuten 
lääketeollisuuden, kansalaisyhteiskunnan 
sekä kansalaisjärjestöjen kanssa on 
vahvistettava ja laajennettava; 
terveysalalla olisi kehitettävä synergiaetuja 
unionin ulkopoliittisten toimien ja 
erityisesti unionin kehitysavun kanssa; 
yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi 
selvennettävä ja yksinkertaistettava ja 
seurantavälineitä on vahvistettava.

__________________ __________________
8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.
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Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8.
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille.
eurooppalaisten kansallisten ohjelmien 
yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään; yhteistyötä muiden tärkeiden 
julkisten ja yksityisten rahoittajien, kuten 
lääketeollisuuden, kanssa on 
vahvistettava ja laajennettava; olisi 
kehitettävä synergiaetuja unionin 
ulkopoliittisten toimien ja erityisesti EU:n 
kehitysavun kanssa; yhteisrahoitusta 
koskevia sääntöjä olisi selvennettävä ja 
yksinkertaistettava; seurantavälineitä on 
vahvistettava.

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8.
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille.
Kertomuksen mukaan Euroopan maiden 
ja kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on 
otettava huomioon eräitä keskeisiä 
ongelmia:

EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava 
ja laajennettava;
koulutusta olisi edistettävä ja 
kehitysmaiden kapasiteettia lisättävä;
eurooppalaisten kansallisten ohjelmien 
yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään;
yhteistyötä julkisten ja yksityisten 
kumppanien, kuten lääketeollisuuden, 
julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien, kuten 
tuotekehittelykumppanuuksien, 
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kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden kanssa 
on vahvistettava ja laajennettava;
olisi kehitettävä synergiaetuja unionin
ulkopoliittisten toimien ja erityisesti EU:n 
kehitysavun kanssa;
yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi 
selvennettävä ja yksinkertaistettava;
seurantavälineitä on vahvistettava.

__________________ __________________
8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

8 Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

Or. fr

Tarkistus 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … 2013 annetun 
neuvoston päätöksen … /2013/EU9

mukaisesti EDCTP2-ohjelmalle voidaan 
antaa lisätukea.

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../20138a

ja tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … 2013 annetun 
neuvoston päätöksen … /2013/EU9

mukaisesti EDCTP2-ohjelmalle voidaan 
antaa lisätukea.

__________________ __________________
8 a EUVL L ... [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

9 EUVL L ... [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

9 EUVL L ... [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en
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Perustelu

Erityisohjelman lisäksi on syytä sisällyttää tähän maininta puiteohjelmasta, mikä on tärkeää 
siksi, että näin voidaan osoittaa puiteohjelman 20 artiklan ja siinä esitettyjen periaatteiden 
yhdenmukaisuus.

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unioni on keskeinen 
sellaisen tutkimuksen rahoittaja, joka 
koskee köyhyyteen liittyviä sairauksia ja 
vähälle huomiolle jääneitä 
tartuntatauteja. Komissio ja jäsenvaltiot 
antavatkin tukea lähes neljänneksen (22 
prosenttia) hallitusten investoinneista 
tällä alalla koko maailmassa. Euroopan 
unioni on myös tärkeä toimija globaalin 
terveyden alalla. Komissio ja jäsenvaltiot 
antavat noin puolet globaalin rahaston 
lainoista.

Or. fr

Tarkistus 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tuki köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjunnalle auttaisi myös 
suojelemaan unionin kansalaisia 
tällaisilta sairauksilta, koska kasvava 
globaali liikkuvuus (matkailu mukaan 
lukien), muuttoliikkeet ja tällaisten 
sairauksien maantieteellisen 
jakautumisen muuttuminen merkitsevät 
sitä, että unioni voi kohdata tällaisten 
sairauksien aiheuttamia uusia tai 
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toistuvia haasteita.

Or. en

Tarkistus 39
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Unioni ja jäsenvaltiot ovat HI-
viruksen, malarian ja tuberkuloosin 
torjuntaan liittyvän globaalin rahaston 
tärkeimpiä rahoittajia. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon itäinen ulottuvuus 
unionin panoksessa globaaliin rahastoon, 
jonka avulla rahoitetaan toimia EDCTP-
ohjelman tulosten siirtämiseksi 
asianomaisiin väestönosiin. 

Or. en

Tarkistus 40
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Neuvosto kehotti vuonna 2010 
esittämissään päätelmissä EU:sta ja 
globaalista terveydestä EU:ta edistämään 
tehokasta ja oikeudenmukaista rahoitusta 
tutkimukselle, joka hyödyttää kaikkien 
terveyttä ja jonka avulla varmistetaan, 
että innovaatiot ja toimet johtavat 
kohtuuhintaisiin ja käytettävissä oleviin 
ratkaisuihin. Olisi erityisesti tutkittava 
malleja, joilla tutkimuksen ja 
kehittämisen kustannukset erotetaan 
lääkkeiden hinnasta, sekä 
mahdollisuuksia teknologian siirtämiseen 
kehitysmaihin.

Or. en
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Tarkistus 41
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti kaikilla 
jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneilla mailla 
olisi oltava oikeus osallistua EDCTP2-
ohjelmaan.

(13) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti kaikilla 
jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneilla mailla 
olisi oltava oikeus osallistua EDCTP2-
ohjelmaan. Olisi varmistettava, että 
Horisontti 2020 -ohjelmasta varoja saavat 
hankkeet eivät riko kansainvälistä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta voitaisiin saavuttaa Horisontti 
2020 -ohjelman yleinen tavoite eli 
eurooppalaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoituksen 
yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen, julkisten sektorin 
sisäisten kumppanuuksien avulla olisi 
luotava entistä yksinkertaisempia 
hallintomalleja ja vältettävä Horisontti 
2020 -ohjelmasta poikkeavat erilaiset 
säännöt.

Or. en

Tarkistus 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 b) Esteet, jotka estävät uusia 
tulokkaita osallistumasta ohjelmiin, olisi 
tunnistettava ja niitä olisi käsiteltävä. 
Tässä yhteydessä olisi tuettava pk-
yritysten, yliopistojen ja 
tutkimuskeskusten osallistumista.

Or. en

Tarkistus 44
Christian Ehler
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Osallistuvat valtiot aikovat osallistua 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon 
rahoitukseen EDCTP2-ohjelman kattaman 
ohjelmakauden (2014–2024) aikana.

(14) Osallistuvat valtiot aikovat osallistua 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon 
rahoitukseen EDCTP2-ohjelman kattaman 
ohjelmakauden (2014–2020) aikana.

Or. en

Perustelu

Jos julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien kaksi sukupolvea esittävät pyyntöjä 
samanaikaisesti vuoden 2020 jälkeen, siitä aiheutuisi hallinnollisia kuluja, EU:n 
tutkimusrahoitus monimutkaistuisi, ja samalla vuosittain todellisuudessa käytettävät 
tukisummat jäisivät epäselviksi. Siksi julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien kesto olisi 
sovitettava Horisontti 2020 -puiteohjelman ja tulevien puiteohjelmien kestoon.

Tarkistus 45
Christian Ehler
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusympäristön yksinkertaistaminen 
ja yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettavien julkisen sektorin sisäisten 
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kumppanuuksien kesto olisi mukautettava 
puiteohjelman kestoon, jotta vältyttäisiin 
vastaisuudessa siltä, että rinnakkain on 
käytössä kaksi erilaista säännöstöä, joista 
aiheutuu hallinnollisia lisärasitteita 
osallistujille.

Or. en

Tarkistus 46
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-
ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keston aikana on asetettava 
enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden 
on oltava enimmäismäärän puitteissa yhtä 
suuri kuin osallistuvien valtioiden
ensimmäisten rahoitusosuuksien, jotta 
vipuvaikutus olisi suuri ja osallistuvien
valtioiden ohjelmat olisivat vahvemmin 
integroituja. Unionin olisi 
enimmäismäärän puitteissa voitava 
myöntää myös muiden jäsenvaltioiden tai 
EDCTP2-ohjelmaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman keston aikana liittyvien 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneiden maiden rahoitusosuutta 
vastaava rahoitus.

(15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-
ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keston aikana on asetettava 
enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden 
on oltava enimmäismäärän puitteissa yhtä 
suuri kuin tämän päätöksen 1 artiklassa 
tarkoitettujen valtioiden 
rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi 
suuri ja näiden valtioiden ohjelmat olisivat 
vahvemmin integroituja.

Or. en

Perustelu

Joustavuus on tärkeää EDCTP2-varojen käytössä.

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-
ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keston aikana on asetettava 
enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden 
on oltava enimmäismäärän puitteissa yhtä 
suuri kuin osallistuvien valtioiden
ensimmäisten rahoitusosuuksien, jotta 
vipuvaikutus olisi suuri ja osallistuvien
valtioiden ohjelmat olisivat vahvemmin 
integroituja. Unionin olisi 
enimmäismäärän puitteissa voitava 
myöntää myös muiden jäsenvaltioiden tai 
EDCTP2-ohjelmaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman keston aikana liittyvien 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneiden maiden rahoitusosuutta 
vastaava rahoitus.

(15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-
ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
keston aikana on asetettava 
enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden 
on oltava tällä ajanjaksolla ja
enimmäismäärän puitteissa yhtä suuri kuin
tämän päätöksen 1 artiklassa 
tarkoitettujen valtioiden 
rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi 
suuri ja näiden valtioiden ohjelmat olisivat 
vahvemmin integroituja.

Or. fr

Tarkistus 48
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-
ohjelmaan Horisontti 2020 -
puiteohjelman keston aikana on 
asetettava enimmäismäärä. Unionin
rahoitusosuuden on oltava
enimmäismäärän puitteissa yhtä suuri 
kuin osallistuvien valtioiden ensimmäisten
rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi 
suuri ja osallistuvien valtioiden ohjelmat 
olisivat vahvemmin integroituja. Unionin 
olisi enimmäismäärän puitteissa voitava
myöntää myös muiden jäsenvaltioiden tai 
EDCTP2-ohjelmaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman keston aikana liittyvien 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneiden maiden rahoitusosuutta 

(15) Unionin rahoitusosuuden on oltava 
yhtä suuri kuin osallistuvien valtioiden 
rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi 
suuri ja osallistuvien valtioiden ohjelmat 
olisivat vahvemmin integroituja ja jotta 
voitaisiin myöntää myös muiden 
jäsenvaltioiden tai EDCTP2-ohjelmaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman keston 
aikana liittyvien Horisontti 2020
-puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
rahoitusosuutta vastaava rahoitus.



PE522.974v01-00 14/54 AM\1009061FI.doc

FI

vastaava rahoitus.

Or. en

Tarkistus 49
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Unionin rahoitusosuuden 
edellytyksenä olisi oltava, että osallistuvat 
valtiot antavat tarvittavat viralliset 
sitoumukset osallistumisesta EDCTP2-
ohjelman täytäntöönpanoon ja että ne 
täyttävät sitoumuksensa.

(16) Unionin rahoitusosuuden 
edellytyksenä olisi oltava, että osallistuvat 
valtiot antavat tarvittavat viralliset 
sitoumukset osallistumisesta EDCTP2-
ohjelman täytäntöönpanoon ja että ne 
täyttävät sitoumuksensa. Erityisesti 
kliinisiin kokeisiin olisi myönnettävä 
unionin rahoitusta vain, kun ne 
suoritetaan Helsingin julistuksen 
mukaisesti ja noudatetaan samoja tietojen 
avoimuutta koskevia normeja kuin 
asetuksessa [2012/0192]. 

Or. en

Tarkistus 50
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On tärkeää, että kehitysmaissa 
tehtäviin kliinisiin kokeisiin saadaan aina 
tietoon perustuva suostumus, joka todella 
perustuu tietoon ja on todella 
vapaaehtoinen. 

Or. en

Perustelu

Tietoon perustuvan suostumuksen saamiseen liittyviä suuntaviivoja on usein vaikea toteuttaa 
korkean lukutaidottomuuden sekä sosioekonomisten ja kulttuuristen tekijöiden vuoksi. 
Paikalliset eettiset komiteat, joiden asema tietoon perustuvan suostumuksen saamisessa on 
keskeinen, ovat usein heikkoja ja valmiuksiltaan puutteellisia ja monista maista ne puuttuvat 
kokonaan. Monet osallistujat eivät täysin ymmärrä erilaisia kliinisiin kokeisiin liittyviä 
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näkökohtia kielimuurin, tietojen esittämistavan tai tietoon perustuvaan suostumukseen 
liittyvissä asiakirjoissa käytettävien termien vuoksi. 

Tarkistus 51
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta voidaan taata ohjelman 
toteutus korkeimpien eettisten normien 
mukaisesti, EDCTP2-ohjelmaan olisi 
perustettava eettinen komitea, joka 
tarkastelee kliinisten kokeiden 
tutkimussuunnitelmia ja suorittaa 
etiikkaa koskevia tarkastuksia paikalla.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan 
vähentämistä kehitysmaissa, etenkin 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjumiseen tarkoitettujen 
tehokkaiden, turvallisten ja 
kohtuuhintaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, 
kyseinen tavoite voidaan toiminnan 
laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä ja vähälle huomiolle jääneistä
sairauksista aiheutuvan yhteiskunnallisen 
ja taloudellisen taakan vähentämistä 
kehitysmaissa, etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten, helppokäyttöisten ja 
kohtuuhintaisten ja kehitysmaiden 
erityisolosuhteisiin sovitettujen
lääketieteellisten toimenpiteiden
(diagnoosit, lääkkeet, hoitomenetelmät ja 
rokotteet) kliinistä kehittämistä, kyseinen 
tavoite voidaan toiminnan laajuuden 
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toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

Or. fr

Tarkistus 53
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan 
vähentämistä kehitysmaissa, etenkin 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjumiseen tarkoitettujen 
tehokkaiden, turvallisten ja 
kohtuuhintaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, 
kyseinen tavoite voidaan toiminnan 
laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan 
vähentämistä kehitysmaissa, etenkin 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien ja 
vähälle huomiolle jääneiden sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten, saatavissa olevien ja 
kohtuuhintaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, 
kyseinen tavoite voidaan toiminnan 
laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) EDCTP2-ohjelmassa tehtyjen 
kliinisten kokeiden ja muun tutkimuksen 
tulokset olisi levitettävä niin pian kuin 
mahdollista asianmukaisin keinoin ja 
asetusta (EU) N:o ... [Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] 
noudattaen. Avointa saantia olisi 
sovellettava erityisesti tietojen 
levittämiseen tutkimusjulkaisujen kautta.

Or. en

Tarkistus 55
Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Esteet, jotka estävät uusia 
tulokkaita osallistumasta ohjelmiin, olisi 
tunnistettava ja niitä olisi käsiteltävä. 
Tässä yhteydessä olisi tuettava pk-
yritysten, yliopistojen ja 
tutkimuskeskusten osallistumista.

Or. en

Tarkistus 56
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina enintään 683 euroa, joka koostuu 
seuraavista osista:

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina enintään 683 miljoonaa euroa, 
joka vastaa 1 artiklassa lueteltujen 
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osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia.

Or. en

Perustelu

Joustavuus on tärkeää EDCTP2-varojen käytössä.

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina enintään 683 euroa, joka koostuu 
seuraavista osista:

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina enintään 683 miljoonaa euroa, 
joka vastaa 1 artiklassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia.

Or. fr

Tarkistus 58
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina enintään 683 euroa, joka koostuu 
seuraavista osista:

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmaan on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina vähintään 683 miljoonaa euroa, 
joka vastaa osallistuvien valtioiden 
osuutta.

Or. en

Tarkistus 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina enintään 683 euroa, joka koostuu 
seuraavista osista:

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-
ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan 
luettuina enintään 597 625 euroa, joka 
koostuu seuraavista osista:

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien budjettia on leikattava 12,5 prosenttia sen seurauksena, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta 
herkkä tasapaino yhtäältä tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalta kumppanuuksien 
rahoituksen välillä ei vaarantuisi.

Tarkistus 60
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Joustavuus on tärkeää EDCTP2-varojen käytössä.

Tarkistus 61
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;

Poistetaan.

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;

a) 519,75 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien budjettia on leikattava 12,5 prosenttia sen seurauksena, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta 
herkkä tasapaino yhtäältä tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalta kumppanuuksien 
rahoituksen välillä ei vaarantuisi.

Tarkistus 64
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa 
kaikkien muiden EDCTP2-ohjelmaan 
1 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
osallistuvien jäsenvaltioiden ja Horisontti 

Poistetaan.
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2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden 
maiden rahoitusosuuksia.

Or. en

Perustelu

Joustavuus on tärkeää EDCTP2-varojen käytössä.

Tarkistus 65
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa 
kaikkien muiden EDCTP2-ohjelmaan 
1 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
osallistuvien jäsenvaltioiden ja Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden 
maiden rahoitusosuuksia.

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa 
kaikkien muiden EDCTP2-ohjelmaan 
1 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
osallistuvien jäsenvaltioiden ja Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden 
maiden rahoitusosuuksia.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa kaikkien 
muiden EDCTP2-ohjelmaan 1 artiklan 
2 kohdan mukaisesti osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
rahoitusosuuksia.

b) 77 875 miljoonaa euroa, joka vastaa 
kaikkien muiden EDCTP2-ohjelmaan 
1 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
osallistuvien jäsenvaltioiden ja Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden 
maiden rahoitusosuuksia.

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien budjettia on leikattava 12,5 prosenttia sen seurauksena, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta 
herkkä tasapaino yhtäältä tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalta kumppanuuksien 
rahoituksen välillä ei vaarantuisi.

Tarkistus 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osallistuvat valtiot osoittavat, että 
EDCTP2-ohjelma perustetaan noudattaen 
terveystutkimukseen liittyvien haasteiden 
tavoitteita ja tutkimusprioriteetteja 
tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 ja 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … 2013 annetun 
neuvoston päätöksen … /2013/EU 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä korostetaan, että julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa määritettyjen tutkimusprioriteettien välillä tulisi vallita suuri 
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yhdenmukaisuus.

Tarkistus 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) osallistuvat valtiot osoittavat, että 
EDCTP2-ohjelma perustetaan Horisontti 
2020 -kehystä koskevien yleisten 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä korostetaan, että julkisen sektorin sisäisissä kumppanuuksissa on tärkeää 
noudattaa Horisontti 2020 -kehystä koskeneiden neuvottelujen yhteydessä hyväksyttyjä 
kehystä koskevia yleisiä periaatteita, kuten avointa saantia, sukupuolten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä. 

Tarkistus 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) osallistuvat valtiot osoittavat, että 
EDCTP2-ohjelma perustetaan 
tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 20 
artiklassa tarkoitettujen ehtojen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä painotetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käytyjen neuvottelujen aikana 
sovittuja tärkeitä periaatteita, jotka koskevat julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia sekä 
sitä, mitä niillä olisi saatava aikaan.
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Tarkistus 71
Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kukin osallistuva valtio antaa 
sitoumuksen EDCTP2-ohjelman 
rahoitukseen.

e) kukin osallistuva valtio antaa 
sitoumuksen EDCTP2-ohjelman 
rahoitukseen rahana ja 
luontoissuorituksina.

Or. en

Perustelu

Mukautus Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaan asetukseen.

Tarkistus 72
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kokonaan tai osittain EDCTP2-
ohjelmasta rahoitetun kliinisen kokeen 
toimeksiantaja osoittaa, että tietoon 
perustuva koehenkilöiden suostumus 
saadaan Helsingin julistuksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tietoon perustuvan suostumuksen saamiseen liittyviä suuntaviivoja on usein vaikea toteuttaa 
korkean lukutaidottomuuden sekä sosioekonomisten ja kulttuuristen tekijöiden vuoksi. 
Paikalliset eettiset komiteat, joiden asema tietoon perustuvan suostumuksen saamisessa on 
keskeinen, ovat usein heikkoja ja valmiuksiltaan puutteellisia ja monista maista ne puuttuvat 
kokonaan. Monet osallistujat eivät täysin ymmärrä erilaisia kliinisiin kokeisiin liittyviä 
näkökohtia kielimuurin, tietojen esittämistavan tai tietoon perustuvaan suostumukseen 
liittyvissä asiakirjoissa käytettävien termien vuoksi. 

Tarkistus 73
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e b) EDCTP2-ohjelmasta kokonaan tai 
osittain rahoitettavaa kliinistä koetta ei 
aloiteta ennen kuin:
– EDCTP2-ohjelman yhteyteen perustettu 
eettinen komitea on hyväksynyt 
tutkimussuunnitelman;
– on suoritettu rekisteröinti koenumerolla 
EDCTP-ohjelman sihteeristön 
ylläpitämällä verkkosivulla;
– toimeksiantaja osoittaa riittävän 
vakuutussuojan olemassaolon kliinisen 
kokeen koehenkilöille aiheutuneiden 
suorien tai epäsuorien terveyshaittojen 
korvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet voivat käsittää osallistuvien 
valtioiden kansallisiin ohjelmiin sisältyviä 
toimia sekä uusia toimia, joihin kuuluvat 
muun muassa EDCTP2-IS:n hallinnoimat 
ehdotuspyynnöt.

Toimet voivat käsittää julkisten tai 
yksityisten voittoa tavoittelemattomien 
tutkimusorganisaatioiden toimia, jotka 
sisältyvät osallistujavaltioiden kansallisiin 
ohjelmiin, sekä uusia toimia, joihin 
kuuluvat muun muassa EDCTP2-IS:n 
hallinnoimat ehdotuspyynnöt.

Or. en

Perustelu

Merieux-säätiön pyynnöstä.

Tarkistus 75
Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimet on sisällytettävä EDCTP2-
ohjelman työsuunnitelmaan, jonka 
EDCTP2-IS hyväksyy vuosittain 
kansainvälisenä vertaisarviointina 
toteutettavan toimien ulkopuolisen 
arvioinnin myönteisen tuloksen perusteella 
asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] 14 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon 
toimien vaikutuksen EDCTP2-ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 76
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2-IS perustaa ja ylläpitää 
verkkosivustoa, joka perustuu Euroopan 
lääkeviraston Eudravigilancen malliin ja 
jolla se julkaisee kaikkien EDCTP2-
ohjelmasta rahoitettujen kliinisten 
tutkimusten kliiniset tutkimusraportit 
riippumatta siitä, ovatko tulokset 
positiivisia, negatiivisia vai epävarmoja.

Or. en

Perustelu

Näin suojellaan kliinisiin kokeisiin osallistuvia henkilöitä erityisesti maissa, joiden 
demokratiatilanne on heikko ja joista puuttuu tehokkaita vastavoimia.

Tarkistus 77
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EDCTP2-IS suorittaa kuhunkin 
rahoittamaansa tai osarahoittamaansa 
kliiniseen kokeeseen liittyen vähintään 
yhden tarkastuksen paikalla valvoakseen 
kokeen eettisiä ehtoja ja 
tutkimussuunnitelman täyttä 
toteuttamista.. Kunkin tarkastuksen 
jälkeen lähetetään kertomus komissiolle 
sekä Euroopan parlamentin AKT-
valtuuskunnalle.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, ettei maailmassa suoriteta ainuttakaan epäeettistä kliinistä koetta 
eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla.

Tarkistus 78
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osallistuville valtioille 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun työsuunnitelmaan 
sisältyvistä täytäntöönpanotoimista 
aiheutuneista tai EDCTP2-IS:n 
hallintobudjettiin liittyvistä kustannuksista 
koostuvat luontoissuoritukset.

b) osallistuville valtioille 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun työsuunnitelmaan 
sisältyvistä täytäntöönpanotoimista 
aiheutuneista tai EDCTP2-IS:n 
hallintobudjettiin liittyvistä 
etukäteiskustannuksista koostuvat 
luontoissuoritukset.

Or. en

Tarkistus 79
Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EDCTP2-IS:n 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun työsuunnitelman mukaisesti 
tai EDCTP2-IS:n hallinnoimien 

1. EDCTP2-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valitsemiin ja 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin sovelletaan 
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ehdotuspyyntöjen perusteella valitsemiin ja 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin sovelletaan 
asetusta (EU) N:o ... [Horisontti 2020
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt]. EDCTP2-
IS:n katsotaan mainitun asetuksen 
mukaisesti olevan rahoituselin, joka antaa 
rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän 
päätöksen liitteen II mukaisesti.

asetusta (EU) N:o ... [Horisontti 2020
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt]. EDCTP2-
IS:n katsotaan mainitun asetuksen 
mukaisesti olevan rahoituselin, joka antaa 
rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän 
päätöksen liitteen II mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pyritään välttämään epäselvyyttä siitä, että sovelletaan puiteohjelmaa ja että hankkeet 
integroidaan ja valitaan kilpailukykyisten pyyntöjen kautta. 

Tarkistus 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 60 artiklan ja 1 kohdan ja 128 
artiklan kohdan mukaista avoimuus- ja 
syrjimättömyysperiaatetta noudattaen 
EDCTP2:n järjestämät ehdotuspyynnöt 
on julkistettava verkossa Horisontti 2020 
-ohjelman osallistujien sivustolla. 

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelman kolmikantaneuvottelujen yhteydessä toimielimet sopivat 
edistävänsä kaikkien Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettavien pyyntömahdollisuuksien 
yhdenmukaisuutta. Siksi komissio lupasi edistää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien ja julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien järjestämien ehdotuspyyntöjen 
julkistamista Horisontti 2020 -ohjelman osallistujien sivustolla. Tarkistuksella pyritään 
muuttamaan vapaaehtoinen velvoite oikeudelliseksi vaatimukseksi, joka takaa hakijoille 
yksinkertaiset ja saatavissa olevat tiedot.

Tarkistus 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017 väliarvioinnin EDCTP2-
ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä 
arvioinnista kertomuksen, jossa on 
arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017 väliarvioinnin EDCTP2-
ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä 
arvioinnista kertomuksen, jossa on 
arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.
EDCTP2 väliarvio muodostaa osan 
Horisontti 2020 -ohjelman väliarviota, ja 
se laaditaan yhdessä sen kanssa..

Or. en

Tarkistus 82
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2017 väliarvioinnin EDCTP2-
ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä 
arvioinnista kertomuksen, jossa on 
arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio tekee viimeistään 30 päivänä
kesäkuuta 2018 väliarvioinnin EDCTP2-
ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä 
arvioinnista kertomuksen, jossa on 
arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018.

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista ja vähälle huomiolle 
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yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten ja kohtuuhintaisten 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kanssa.

jääneistä tartuntataudeista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa
keskittyen sairauksiin, jotka vaikuttavat 
erityisesti naisten ja lasten kaltaisiin 
haavoittuvimpiin väestöryhmiin. Siksi se 
pyrkii nopeuttamaan tehokkaiden, 
turvallisten, helppokäyttöisten ja 
kohtuuhintaisten ja kehitysmaiden 
erityisolosuhteisiin sovitettujen
lääketieteellisten toimenpiteiden
(diagnoosit, lääkkeet, hoitomenetelmät ja 
rokotteet) kliinistä kehittämistä 
yhteistyössä kehitysmaiden ja erityisesti
Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden
kanssa. Kliininen kehittäminen voi 
käsittää menettelyn kaikki vaiheet 
vaiheesta I vaiheeseen IV. 

Or. fr

Tarkistus 84
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa 
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten ja kohtuuhintaisten 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kanssa.

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa 
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien ja 
vähälle huomiolle jääneiden sairauksien
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten, saatavissa olevien ja
kohtuuhintaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden kliinistä kehittämistä 
yhteistyössä Saharan eteläpuolisen Afrikan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 85
Michèle Rivasi
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa 
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten ja kohtuuhintaisten 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kanssa.

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa 
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten, käytettävissä olevien, 
asianmukaisten ja kohtuuhintaisten 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kanssa.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, 
malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien 
tai parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi 
lääketieteellinen toimenpide ja on annettu
vähintään 30 ohjeet olemassa olevien 
lääketieteellisten toimenpiteiden käytön 
parantamisesta tai laajentamisesta ja on 
edistytty vähintään 20:n kehitteillä olevan 
lääketieteellisen toimenpiteen kliinisessä 
kehittämisessä.

(a) köyhyyteen liittyvien sairauksien ja 
vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien 
tautien torjuntaan tarkoitettujen uusien tai 
parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on annettu 
ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten 
toimenpiteiden käytön parantamisesta tai 
laajentamisesta ja on edistytty kehitteillä
olevien lääketieteellisten toimenpiteiden
kliinisessä kehittämisessä.

Or. fr
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Tarkistus 87
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin,
malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien
sairauksien torjuntaan tarkoitettujen 
uusien tai parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen 
toimenpide ja on annettu vähintään 30 
ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten 
toimenpiteiden käytön parantamisesta tai 
laajentamisesta ja on edistytty vähintään 
20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen 
toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.

(a) köyhyyteen liittyvien sairauksien, 
kuten HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja 
malarian, ja muiden köyhyyteen liittyvien
ja vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien 
tautien torjuntaan tarkoitettujen uusien tai 
parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen 
toimenpide; ja on annettu vähintään 
30 ohjeet olemassa olevien 
lääketieteellisten toimenpiteiden käytön 
parantamisesta tai laajentamisesta ja on 
edistytty vähintään 20:n kehitteillä olevan 
lääketieteellisen toimenpiteen kliinisessä 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 88
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, 
malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien 
tai parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen 
toimenpide ja on annettu vähintään 30 
ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten 
toimenpiteiden käytön parantamisesta tai 
laajentamisesta ja on edistytty vähintään 
20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen 
toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, 
malarian, vähälle huomiolle jääneiden 
tartuntatautien ja muiden köyhyyteen 
liittyvien sairauksien torjuntaan 
tarkoitettujen uusien tai parannettujen, 
saatavissa olevien ja asianmukaisten
lääketieteellisten toimenpiteiden määrää 
lisätään siten, että ennen ohjelman 
päättymistä on saatu aikaan vähintään yksi 
uusi lääketieteellinen toimenpide; ja on 
annettu vähintään 30 ohjeet olemassa 
olevien lääketieteellisten toimenpiteiden 
käytön parantamisesta tai laajentamisesta 
ja on edistytty vähintään 20:n kehitteillä 
olevan lääketieteellisen toimenpiteen 
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kliinisessä kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parannetaan asiaan liittyvien 
kansallisten ohjelmien koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
Euroopan julkisten investointien 
kustannustehokkuuden parantamiseksi;

(c) parannetaan asiaan liittyvien 
kansallisten ohjelmien koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja tarvittaessa
yhdentämistä Euroopan julkisten 
investointien kustannustehokkuuden 
parantamiseksi; lisäksi olisi määritettävä 
tutkimusprioriteetteja objektiivisesti niin, 
että voidaan nopeuttaa tuloksia ja auttaa 
kitkemään köyhyyteen liittyviä ja vähälle 
huomiolle jääneitä sairauksia;

Or. en

Tarkistus 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parannetaan asiaan liittyvien 
kansallisten ohjelmien koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
Euroopan julkisten investointien 
kustannustehokkuuden parantamiseksi;

(c) parannetaan asiaan liittyvien 
kansallisten ohjelmien koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
Euroopan julkisten investointien 
kustannustehokkuuden parantamiseksi;
lisäksi olisi määritettävä 
tutkimusprioriteetteja objektiivisesti niin, 
että voidaan nopeuttaa tuloksia ja auttaa 
kitkemään köyhyyteen liittyviä ja vähälle 
huomiolle jääneitä sairauksia;

Or. en

Tarkistus 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) laajennetaan muiden julkisten ja
yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä.

(d) laajennetaan muiden julkisten ja/tai
yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että kaiken tehtävän 
tutkimuksen vaikutus maksimoidaan, että 
synergiavaikutukset voidaan ottaa 
huomioon ja että voidaan saavuttaa 
resurssien ja sijoitusten vipuvaikutus;

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) laajennetaan muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä.

(d) laajennetaan muiden julkisten ja 
yksityisten kumppanien kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä.

Or. fr

Tarkistus 93
Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) parannetaan ohjelman vaikutusta 
tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden,
myös EU:n kehitysavun, kanssa.

(e) parannetaan asiaan liittyvien Euroopan 
unionin aloitteiden koordinointia,
yhdenmukaistamista ja tarvittaessa 
yhdentämistä, jotta voidaan hyödyntää 
paremmin synergiaa, luoda täydellisempiä 
innovointiketjuja aina kliinisistä kokeista 
hoidon antamiseen ja lisätä Euroopan 
julkisten investointien vaikuttavuutta; 
tässä suhteessa keskeisellä sijalla ovat 
EDCTP2:n ja Euroopan kehitysrahaston 
väliset synergiavaikutukset;
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Or. en

Tarkistus 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) parannetaan ohjelman vaikutusta 
tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden, 
myös EU:n kehitysavun, kanssa.

(e) parannetaan asiaan liittyvien Euroopan 
unionin aloitteiden, myös EU:n 
kehitysavun ja muiden sellaisten 
keskeisten aloitteiden, joilla parannetaan 
köyhyyteen liittyviin sairauksiin 
kohdistuvaa tutkimusta ja kehittämistä, 
sekä tuotekehittelykumppanuuksien ja 
hallitusten johtamien muiden ohjelmien 
koordinointia, yhdenmukaistamista ja 
tarvittaessa yhdentämistä, jotta voidaan 
hyödyntää paremmin synergiaa, luoda 
täydellisempiä innovointiketjuja aina 
kliinisistä kokeista hoidon antamiseen ja 
lisätä Euroopan julkisten investointien 
vaikuttavuutta.

Or. en

Perustelu

Lääkärit ilman rajoja -järjestön ehdottama lisäys.

Tarkistus 95
Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) edistetään avoimien 
innovointimallien tutkimista tarpeista 
lähtevää tutkimusta varten sekä 
käytettävissä olevia ja edullisia tuloksia 
tavalla, joka vastaa EU:n muita 
sitoumuksia terveyteen liittyvässä 
tutkimuksessa ja kehittämisessä.

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) EDCTP2-ohjelmassa toteutettavien 
toimien entistä parempi näkyvyys 
Euroopassa ja kansainvälisesti.

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Tuetaan köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettuja uusia 
tai parannettuja lääketieteellisiä 
toimenpiteitä koskevia kliinisiä 
tutkimuksia Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden, erityisesti Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maiden, välisten 
yhteistyökumppanuuksien muodossa.

(a) Tuetaan köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja vähälle huomiolle 
jääneiden tarttuvien tautien torjuntaan 
tarkoitettuja uusia tai parannettuja 
lääketieteellisiä toimenpiteitä koskevia 
kliinisiä tutkimuksia Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden, erityisesti Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maiden, välisten 
yhteistyökumppanuuksien muodossa.

Or. fr

Tarkistus 98
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Tuetaan köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettuja uusia 
tai parannettuja lääketieteellisiä 

(a) Tuetaan köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja liian vähälle huomiolle 
jääneiden sairauksien torjuntaan 



AM\1009061FI.doc 37/54 PE522.974v01-00

FI

toimenpiteitä koskevia kliinisiä 
tutkimuksia Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden, erityisesti Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maiden, välisten 
yhteistyökumppanuuksien muodossa.

tarkoitettuja uusia tai parannettuja 
lääketieteellisiä toimenpiteitä koskevia 
kliinisiä tutkimuksia Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden, erityisesti Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maiden, välisten 
yhteistyökumppanuuksien muodossa.

Or. en

Tarkistus 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Tarvittaessa strateginen neuvoa-
antava komitea antaa neuvoja tavoitteina 
olevista tuoteprofiileista, jotta 
sijoituspäätöksiä voidaan ohjata 
sovittujen prioriteettien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lääkärit ilman rajoja -järjestön ehdotus.

Tarkistus 100
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 3 alakohta – b alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
Afrikan tutkijoille ja M.Sc./Ph.D-
tutkintoon opiskeleville myönnettävien 
apurahojen määrää vähintään 600:aan 
(EDCTP1-ohjelmassa niitä on ollut 400), 
edellyttäen että vähintään 90 prosenttia 
opiskelijoista jatkaa tutkijan uraa Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa vähintään 
vuoden ajan apurahan saannin jälkeen.

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
Afrikan tutkijoille ja M.Sc./Ph.D-
tutkintoon opiskeleville myönnettävien 
apurahojen määrää EDCTP1-ohjelman 
400:sta ja tutkijoita kannustetaan 
tehokkaasti ja heitä tuetaan, jotta he 
jatkaisivat tutkijan uraa Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa ajan apurahan 
saannin jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 3 alakohta – b alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
Afrikan tutkijoille ja M.Sc./Ph.D-
tutkintoon opiskeleville myönnettävien 
apurahojen määrää vähintään 600:aan
(EDCTP1-ohjelmassa niitä on ollut 400), 
edellyttäen että vähintään 90 prosenttia 
opiskelijoista jatkaa tutkijan uraa Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa vähintään 
vuoden ajan apurahan saannin jälkeen.

Indikaattori: lisätään Saharan 
eteläpuolisen Afrikan tutkijoille ja 
M.Sc./Ph.D-tutkintoon opiskeleville 
myönnettävien apurahojen määrää 
vähintään 600:aan (EDCTP1-ohjelmassa 
niitä on ollut 400), edellyttäen että 
vähintään 90 prosenttia opiskelijoista 
jatkaa tutkijan uraa tai Saharan
eteläpuoliseen Afrikkaan liittyvien 
kysymysten käsittelyä vähintään vuoden 
ajan apurahan saannin jälkeen.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(e) Aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa.

(e) Aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa ja lisätään 
näin merkittävästi niiden EDCTP2-
ohjelmalle antamaa rahoitusta.

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään kehitysmaista saatavien Poistetaan.
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rahoitusosuuksien määrää siten, että ne 
ovat vähintään 30 miljoonaa euroa 
(EDCTP1-ohjelmassa 14 miljoonaa 
euroa).

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: saadaan julkista tai yksityistä 
rahoitusta lisää vähintään 500 miljoonaa 
euroa (EDCTP1-ohjelmassa 71 miljoonaa 
euroa).

Poistetaan.

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 1 kohta – 3 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) parannetaan EDCTP2-ohjelmassa 
toteutettavien toimien näkyvyyttä 
Euroopassa ja kansainvälisesti ja 
erityisesti kehitysmaissa käyttämällä 
poliittisen vuoropuhelun foorumeita, 
kuten AKT:n ja EU:n yhteistä 
parlamentaarista edustajakokousta ja 
EU:n ja Afrikan huippukokouksia.

Or. fr
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Tarkistus 106
Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Luodaan yhteistyötä ja käynnistetään 
yhteisiä toimia unionin 
kehitysyhteistyöaloitteiden ja kansallisten 
ja kansainvälisten 
kehitysyhteistyöaloitteiden kanssa 
täydentävyyden varmistamiseksi ja 
parannetaan EDCTP-ohjelmasta 
rahoitettavien toimien tuloksellisuutta.

(f) Luodaan yhteistyötä ja käynnistetään 
yhteisiä toimia unionin 
kehitysyhteistyöaloitteiden ja kansallisten 
ja kansainvälisten 
kehitysyhteistyöaloitteiden kanssa 
täydentävyyden varmistamiseksi ja 
parannetaan EDCTP-ohjelmasta 
rahoitettavien toimien tuloksellisuutta.
Erityisesti koordinoidaan EDCTP2-
ohjelmasta rahoitettavia toimia sellaisten 
toimien kanssa, jotka ovat tulosta 
tutkimuksen ja kehittämisen rahoitusta ja 
koordinointia koskevasta WHO:n neuvoa-
antavan asiantuntijatyöryhmän 
toiminnasta.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 2 – 1 kohta – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä tarttuvia 
tauteja koskevien kansallisten 
tutkimusohjelmien ja toimien 
verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä ja 
vähälle huomiolle jääneitä tarttuvia 
tauteja koskevien kansallisten 
tutkimusohjelmien ja toimien 
verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

Or. fr

Tarkistus 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä tarttuvia
tauteja koskevien kansallisten 
tutkimusohjelmien ja toimien 
verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä tauteja 
koskevien kansallisten tutkimusohjelmien
ja toimien verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista, yhteistyötä ja 
yhdentämistä tieteen, hallinnon ja 
rahoituksen tasolla;

Or. en

Tarkistus 109
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä tarttuvia 
tauteja koskevien kansallisten 
tutkimusohjelmien ja toimien 
verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä ja 
vähälle huomiolle jääneitä tauteja 
koskevien kansallisten tutkimusohjelmien 
ja toimien verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

Or. en

Tarkistus 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja 
vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien
tautien yhteydessä;

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja 
vähälle huomiolle jääneiden köyhyyteen 
liittyvien tautien yhteydessä; erityistä 
huomiota kiinnitetään vähälle huomiolle 
jääneisiin sairauksiin, jotka jo vaikuttavat 
Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja 
Eurooppaan;
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Or. en

Tarkistus 111
Vicky Ford
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja 
vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien
tautien yhteydessä;

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja 
vähälle huomiolle jääneiden köyhyyteen 
liittyvien tautien yhteydessä; erityistä 
huomiota kiinnitetään sairauksiin, jotka 
jo vaikuttavat Saharan eteläpuoliseen 
Afrikkaan ja Eurooppaan;

Or. en

Tarkistus 112
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja 
vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien 
tautien yhteydessä;

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin 
ja muiden köyhyyteen liittyvien ja vähälle 
huomiolle jääneiden tarttuvien tautien 
yhteydessä;

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 2 – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistetään kliinisten tutkimusten ja 
niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien 

(c) edistetään kliinisten tutkimusten ja 
niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien 
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kehittämistä myöntämällä avustuksia sekä 
nuorten että kokeneiden tutkijoiden 
urakehitykseen, liikkuvuuden 
edistämiseen, henkilöstövaihtoon, 
tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja 
sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö-
ja institutionaalisen tason mentorointiin ja 
yhteistyökumppanuuksiin;

kehittämistä kehitysmaissa ja erityisesti 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
myöntämällä avustuksia sekä nuorten että 
kokeneiden tutkijoiden urakehitykseen, 
liikkuvuuden edistämiseen, 
henkilöstövaihtoon, 
tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja 
sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö-
ja institutionaalisen tason mentorointiin ja 
yhteistyökumppanuuksiin;

Or. fr

Tarkistus 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistetään kliinisten tutkimusten ja 
niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien 
kehittämistä myöntämällä avustuksia sekä 
nuorten että kokeneiden tutkijoiden 
urakehitykseen, liikkuvuuden 
edistämiseen, henkilöstövaihtoon, 
tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja 
sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö-
ja institutionaalisen tason mentorointiin ja 
yhteistyökumppanuuksiin;

(c) edistetään kliinisten tutkimusten ja 
niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien 
kehittämistä myöntämällä avustuksia sekä 
nuorten että kokeneiden tutkijoiden 
urakehitykseen, liikkuvuuden 
edistämiseen, henkilöstövaihtoon, 
tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja 
sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö-
ja institutionaalisen tason ja alueellisen 
tason mentorointiin ja 
yhteistyökumppanuuksiin;

Or. en

Tarkistus 115
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa;

(d) aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa tavoitteena 
vahvistaa kansallisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja edistää 
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tulosten välittämistä asianomaiselle 
väestölle;

Or. en

Tarkistus 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa;

(d) aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään 
yhteisiä toimia muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa mukaan 
lukien teollisuus ja 
tuotekehittelykumppanuudet;

Or. en

Tarkistus 117
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) otetaan käyttöön tiukkoja velvoitteita 
joilla varmistetaan tuotteiden saanti ja 
käytettävyys ja joihin kuuluu tuotteiden 
rekisteröintivaatimus kaikissa maissa, 
joissa sairaudet ovat endeemisiä, tiukkaa 
sääntelyviranomaista käyttäen, jotta 
voidaan varmistaa tuotteen valmistus ja 
käytön mahdollistava hinta kaikissa 
pienituloisissa ja keskituloisissa maissa;

Or. en

Tarkistus 118
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) varmistetaan ihmisoikeuksien 
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loukkaamattomuus erityisesti:
– tekemällä tarkastuksia paikalla;
– julkaisemalla kliinisiä tutkimuksia 
koskevat kertomukset helpot haut 
mahdollistavalla tavalla EDCTP:n 
verkkosivustolla vuoden kuluessa 
tutkimuksen päättymisestä;
– julkaisemalla toimeksiantajille sitovia 
sääntöjä, jotka liittyvät kirjattuihin 
vakaviin vaaratilanteisiin ja lääketurvaan. 

Or. en

Tarkistus 119
Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 EDCTP2-IS vastaa EDCTP2-ohjelman 
täytäntöönpanosta, joka perustuu EDCTP2-
IS:n laatimaan ja EDCTP2-IS:n 
yleiskokouksen kansainvälisen 
vertaisarvioinnin perusteella hyväksymään 
vuotuiseen työsuunnitelmaan ja 
monivuotiseen strategiseen 
työsuunnitelmaan, joiden käyttämiseen on 
saatava etukäteen komission hyväksyntä.

EDCTP2-IS vastaa EDCTP2-ohjelman 
täytäntöönpanosta, joka perustuu EDCTP2-
IS:n asianomaisia sidosryhmiä kuulleen 
laatimaan ja EDCTP2-IS:n yleiskokouksen 
kansainvälisen vertaisarvioinnin 
perusteella hyväksymään vuotuiseen 
työsuunnitelmaan ja monivuotiseen 
strategiseen työsuunnitelmaan, joiden 
käyttämiseen on saatava etukäteen 
komission hyväksyntä.

Vuotuisessa työsuunnitelmassa 
määritellään käsiteltävät aiheet ja 
koordinoidusti kansallisten ohjelmien 
kanssa toteutettavat toimet sekä 
ehdotuspyynnöt, jotka EDCTP-IS:n on 
määrä käynnistää epäsuorien toimien 
valitsemiseksi ja rahoittamiseksi, sekä 
esitetään kyseisten aiheiden ja toimien 
talousarviot ja EDCTP2-rahoitus.
EDCTP2:n on pyrittävä tieteelliseen 
koordinointiin ja tietojen vaihtoon asiaan 
liittyvien julkisten ja yksityisten 
aloitteiden kanssa mukaan lukien 
Horisontti 2020 -ohjelman aloitteet, kuten 
innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite ja 
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strateginen terveyspaneeli. 

Or. en

Tarkistus 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisessa työsuunnitelmassa 
määritellään käsiteltävät aiheet ja 
toteutettavat toimet, myös ehdotuspyynnöt, 
jotka EDCTP-IS:n on määrä käynnistää 
epäsuorien toimien valitsemiseksi ja 
rahoittamiseksi, sekä esitetään kyseisten 
aiheiden ja toimien talousarviot ja 
EDCTP2-rahoitus.

Vuotuisessa työsuunnitelmassa 
määritellään käsiteltävät aiheet ja
tarvittaessa koordinoidusti kansallisten 
ohjelmien kanssa toteutettavat toimet sekä
ehdotuspyynnöt, jotka EDCTP-IS:n on 
määrä käynnistää epäsuorien toimien 
valitsemiseksi ja rahoittamiseksi, sekä 
esitetään kyseisten aiheiden ja toimien 
talousarviot ja EDCTP2-rahoitus.
EDCTP2:n on pyrittävä tieteelliseen 
koordinointiin ja tarvittaessa tietojen 
vaihtoon asiaan liittyvien julkisten ja 
yksityisten aloitteiden kanssa mukaan 
lukien Horisontti 2020 -ohjelman 
aloitteet, kuten innovatiivisia lääkkeitä 
koskeva aloite ja strateginen 
terveyspaneeli. 

Or. en

Tarkistus 121
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuisessa työsuunnitelmassa 
määritellään käsiteltävät aiheet ja 
toteutettavat toimet, myös ehdotuspyynnöt,
jotka EDCTP-IS:n on määrä käynnistää 
epäsuorien toimien valitsemiseksi ja 
rahoittamiseksi, sekä esitetään kyseisten 
aiheiden ja toimien talousarviot ja 
EDCTP2-rahoitus.

Vuotuisessa työsuunnitelmassa 
määritellään käsiteltävät aiheet ja 
toteutettavat toimet, myös osallistuvien 
valtioiden käynnistämät toimet ja
ehdotuspyynnöt, jotka EDCTP-IS:n on 
määrä käynnistää epäsuorien toimien 
valitsemiseksi ja rahoittamiseksi, sekä 
esitetään kyseisten aiheiden ja toimien 
talousarviot ja EDCTP2-rahoitus.
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Or. en

Tarkistus 122
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä ja sen tilasta.

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä, sen tilasta sekä toteutetuista 
toimista, joilla kehitysmaiden väestölle 
taataan uusien tuotteiden saatavuus.

Or. en

Tarkistus 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä ja sen tilasta.

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä, uusien tuotteiden saatavuuden 
mahdollistavista toimista, sekä 
rahoituksen tilasta.
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Or. en

Perustelu

Toimet, joilla varmistetaan uusien tuotteiden saatavuus, olisi kuvattava ja niitä olisi 
käytettävä perusteena EDCTP2:n arvioinnissa. Jos ei ole olemassa nimenomaisia 
arviointiperusteita, jotka kattavat saatavuuden potilaiden kannalta, EDCTP:n rahoituksen 
tärkeimmän tehtävän saavuttamista ei voida seurata ja arvioida asianmukaisella tavalla. 

Tarkistus 124
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä ja sen tilasta.

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa 
annetaan yksityiskohtainen selvitys 
EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta.
Selvityksessä annetaan tietoja kustakin 
työsuunnitelman mukaisesti valitusta 
toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella valituista 
epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava 
kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna 
epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille 
mahdollisesti osoitetun rahoituksen 
määrästä, uusien tuotteiden saatavuuden 
takaavista toimista, sekä rahoituksen
tilasta.

Or. en

Tarkistus 125
Fiona Hall
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot 
unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä 
tietoja kansallisen ja muun rahoituksen 
jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista 

EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot 
unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä 
tietoja kansallisen ja muun rahoituksen 
jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
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tilastoista sekä välitystapahtumista ja
tiedonlevittämistoimista.

tilastoista sekä välitystapahtumista,
tiedonlevittämistoimista sekä toteutetuista 
uusien tuotteiden saatavuuden takaavista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot 
unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä 
tietoja kansallisen ja muun rahoituksen 
jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista sekä välitystapahtumista ja
tiedonlevittämistoimista.

EDCTP-IS:n hallinnoimien
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja
esitetyistä ja rahoitettaviksi valituista 
hankkeista, tarkat tiedot unionin 
rahoitusosuuden käytöstä sekä tietoja 
kansallisen ja muun rahoituksen jaosta, 
osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista sekä välitystapahtumista,
tiedonlevittämistoimista sekä toteutetuista 
saatavuuden mahdollistavista toimista.

Or. en

Tarkistus 127
Michèle Rivasi
Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot 
unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä 
tietoja kansallisen ja muun rahoituksen 
jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista sekä välitystapahtumista ja
tiedonlevittämistoimista.

EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden määrästä, tarkat tiedot unionin 
rahoitusosuuden käytöstä sekä tietoja 
kansallisen ja muun rahoituksen jaosta, 
osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista sekä välitystapahtumista,
tiedonlevittämistoimista sekä toteutetuista 
saatavuuden takaavista toimista.
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Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 3 – 1 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleiskokous tekee päätöksensä 
yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei 
saavuteta, yleiskokous tekee päätöksensä 
vähintään 75 prosentin äänten 
enemmistöllä.

Yleiskokous tekee päätöksensä 
yksimielisesti.

Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, 
yleiskokous tekee päätöksensä vähintään 
75 prosentin äänten enemmistöllä. Tällöin 
kunkin yleiskokouksen jäsenen 
äänimäärä on suhteessa jäsenen 
EDCTP2-ohjelmalle edellisen 
varainhoitovuoden aikana antamaan 
rahoitukseen tai luontoissuoritukseen. 

Or. fr

Tarkistus 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 1 kohta – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleiskokous tekee päätöksensä
yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei 
saavuteta, yleiskokous tekee päätöksensä
vähintään 75 prosentin äänten 
enemmistöllä.

Yleiskokous tekee päätöksensä vähintään 
75 prosentin äänten enemmistöllä.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite 3 – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston
valvomaan EDCTP2-IS:n sihteeristöä, 
jonka yleiskokous perustaa EDCTP2-
ohjelman toimeenpanevaksi elimeksi. 
Sihteeristön tehtävänä on

(2) Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston. 
Yleiskokous ottaa tällöin asianmukaisella 
tavalla huomioon osallistuvien valtioiden 
antaman panoksen ja varmistaa myös 
hallintoneuvoston jäsenten 
maantieteellisen tasapainon. Ainakin 
yhden hallintoneuvoston jäsenen on
oltava Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.
Hallintoneuvosto valvoo EDCTP2-IS:n 
sihteeristöä, jonka yleiskokous perustaa 
EDCTP2-ohjelman toimeenpanevaksi 
elimeksi. Sihteeristön tehtävänä on

Or. fr

Tarkistus 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston 
valvomaan EDCTP2-IS:n sihteeristöä, 
jonka yleiskokous perustaa EDCTP2-
ohjelman toimeenpanevaksi elimeksi. 
Sihteeristön tehtävänä on

(2) Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston 
valvomaan EDCTP2-IS:n sihteeristöä, 
jonka yleiskokous perustaa EDCTP2-
ohjelman toimeenpanevaksi elimeksi. 
Sihteeristön tehtävänä on ainakin

Or. en

Tarkistus 132
Vicky Ford
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edustaa EDCTP2-IS:ää; (a) toteuttaa vuotuinen työsuunnitelma

Or. en
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Tarkistus 133
Vicky Ford
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) panna täytäntöön EDCTP2-ohjelma ja 
hallinnoida EDCTP2-IS:n tehtäväksi 
vuotuisessa työsuunnitelmassa annettuja 
ohjelmaan sisältyviä toimia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite 3 – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) julkistaa tietoja toteutetuista 
hankkeista, kunkin hankkeen 
kokonaisarvo sekä osallistujien nimet;

Or. ro

Tarkistus 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvoa-antavan tieteellisen komitean 
tehtävänä on neuvoa yleiskokousta 
EDCTP2-ohjelman strategisia
painopisteitä koskevissa kysymyksissä.

(3) Neuvoa-antavan strategisen komitean 
tehtävänä on antaa strategisia ja tieteellisiä 
neuvoja yleiskokoukselle, 
hallintoneuvostolle ja sihteeristölle.

Or. en

Tarkistus 136
Teresa Riera Madurell
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Yleiskokous nimeää neuvoa-antavan 
tieteellisen komitean, joka koostuu 
EDCTP2-ohjelmaan liittyvien alojen 
riippumattomista eurooppalaisista ja 
afrikkalaisista asiantuntijoista.

Yleiskokous nimeää neuvoa-antavan 
tieteellisen komitean, joka koostuu 
EDCTP2-ohjelmaan liittyvien alojen 
riippumattomista eurooppalaisista ja 
afrikkalaisista asiantuntijoista. Sen 
kokoonpanossa pyritään saavuttamaan 
sukupuolten tasa-arvo tutkimuksen ja 
innovoinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelman perustamisesta ... 2013 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 15 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkastella EDCTP2-ohjelman 
vuotuisen työsuunnitelmaluonnoksen 
sisältöä, laajuutta ja ulottuvuuksia sekä
antaa yleiskokoukselle neuvoja niihin 
liittyvistä asioista, kuten ohjelman 
kattamista sairauksista ja toteutettavien 
toimintamallien tieteellisistä ja teknisistä 
näkökohdista;

(b) antaa yleiskokoukselle neuvoja niihin 
liittyvistä asioista, kuten ohjelman 
kattamista sairauksista ja toteutettavien 
toimintamallien tieteellisistä ja teknisistä 
näkökohdista;

Or. en

Tarkistus 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus päätökseksi
Liite III – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yleiskokous perustaa eettisen 
komitean yhteistyössä tieteellisen 
komitean kanssa.
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Eettinen komitea hyväksyy etukäteen 
kaikkien EDCTP2-ohjelmasta 
rahoitettavien tai osarahoitettavien 
kliinisten tutkimusten 
tutkimussuunnitelman ja tekee 
säännöllisesti eettisiä tarkastuksia 
paikalla. Se raportoi yleiskokoukselle.
Yleiskokous päättää eettisen komitean 
jäsenmäärästä ja jäsenten 
nimittämismenettelystä.

Or. en


