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Módosítás 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), 
amelyet az 2013. …..-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet4

hozott létre (a továbbiakban: „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram) 
azt a célt szolgálja, hogy jelentősebb 
hatást gyakoroljon a kutatásra és az 
innovációra azáltal, hogy hozzájárul a 
közszektoron belüli társulások 
megerősítéséhez, többek között a 
Szerződés 185. cikkének megfelelő, több 
tagállam által indított programokban 
történő uniós részvétellel.

(2) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), 
amelyet az 2013. …..-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet4

hozott létre (a továbbiakban: „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram) 
szorosabb szinergiák kialakításával, a 
koordináció fokozásával, valamint a 
nemzetközi, nemzeti és regionális kutatási 
programok közötti felesleges átfedések 
elkerülésével fokozni kívánja a kutatásra 
és az innovációra kifejtett hatását. A 
közszektoron belüli, többek között a 
Szerződés 185. cikkének megfelelő, több 
tagállam által indított programokban 
történő uniós részvétel révén alakult 
társulásoknak meg kell valósítaniuk e 
célokat, meg kell felelniük a rendeletben –
és különösen annak 20. cikkében – előírt 
feltételeknek, és teljes mértékben be kell 
tartaniuk a Horizont 2020 általános 
alapelveit.

__________________ __________________
4 HL … [„Horizont 2020” keretprogram]. 4 HL … [„Horizont 2020” keretprogram].

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a 
közszektoron belüli társulásokat és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott fontos elveket 
hangsúlyozza.

Módosítás 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; tovább kell javítani az európai 
nemzeti programok integrálását; erősíteni 
és szélesíteni kell a más állami és 
magánfinanszírozókkal, beleértve a 
gyógyszeripart is, folytatott 
együttműködést; fejleszteni kell az európai 
külkapcsolati politikai fellépésekkel, 
különösen az uniós fejlesztési segéllyel 
fennálló szinergiákat; egyértelműbbé és 
egyszerűbbé kell tenni a társfinanszírozásra 
vonatkozó szabályokat; erősíteni kell a 
nyomonkövetési eszközöket;

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; tovább kell fejleszteni és 
erősíteni a fejlődő országok klinikai 
vizsgálatok megbízható lefolytatására és 
irányítására való képességeit, különös 
tekintettel az etikai felülvizsgálati 
bizottságok szerepére és létrehozására, 
valamint a vonatkozó szabályozási 
környezetre; össze kell hangolni, 
együttműködéssel kell megvalósítani és 
adott esetben tovább kell javítani az 
európai nemzeti programok integrációját; 
erősíteni és szélesíteni kell a más állami és 
magánfinanszírozókkal, beleértve a 
gyógyszeripart is, folytatott 
együttműködést; fejleszteni kell az európai 
külkapcsolati politikai fellépésekkel, 
különösen az uniós fejlesztési segéllyel 
fennálló szinergiákat; egyértelműbbé és 
egyszerűbbé kell tenni a társfinanszírozásra 
vonatkozó szabályokat; erősíteni kell a 
nyomonkövetési eszközöket;

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.
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Or. en

Módosítás 34
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; tovább kell javítani az európai 
nemzeti programok integrálását; erősíteni 
és szélesíteni kell a más állami és 
magánfinanszírozókkal, beleértve a 
gyógyszeripart is, folytatott 
együttműködést; fejleszteni kell az európai 
külkapcsolati politikai fellépésekkel, 
különösen az uniós fejlesztési segéllyel 
fennálló szinergiákat; egyértelműbbé és 
egyszerűbbé kell tenni a társfinanszírozásra 
vonatkozó szabályokat; erősíteni kell a 
nyomonkövetési eszközöket;

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; tovább kell javítani az európai 
nemzeti programok integrálását; erősíteni 
és szélesíteni kell a más állami és 
magánpartnerekkel, beleértve a 
gyógyszeripart, a civil társadalmat és a 
nem kormányzati szervezeteket is, 
kialakított szinergiákat; az egészségügy 
terén fejleszteni kell az európai 
külkapcsolati politikai fellépésekkel, 
különösen az uniós fejlesztési segéllyel 
fennálló szinergiákat; egyértelműbbé és 
egyszerűbbé kell tenni a társfinanszírozásra 
vonatkozó szabályokat; erősíteni kell a 
nyomonkövetési eszközöket;

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.
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Módosítás 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hoz létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosít a 
fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; tovább kell javítani az európai 
nemzeti programok integrációját; erősíteni 
kell és ki kell terjeszteni a más jelentős
állami és magánfinanszírozókkal, 
beleértve a gyógyszeripart is, folytatott 
együttműködést; fejleszteni kell az európai 
külkapcsolati politikai fellépésekkel, 
különösen az uniós fejlesztési segéllyel 
fennálló szinergiákat; egyértelműbbé és 
egyszerűbbé kell tenni a társfinanszírozásra 
vonatkozó szabályokat; erősíteni kell a 
nyomonkövetési eszközöket.

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hoz létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosít a 
fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni:

- az EDCTP1 jelenlegi hatókörét meg kell 
változtatni és ki kell szélesíteni;

- a képzést elő kell segíteni és a fejlődő 
országok képességeit meg kell erősíteni;
- tovább kell javítani az európai nemzeti 
programok integrációját;
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erősíteni kell és ki kell terjeszteni az állami 
és magánpartnerekkel, beleértve a 
gyógyszeripart is, a köz-magán 
társulásokkal, például a termékfejlesztési 
partnerségekkel, a nem kormányzati 
szervezetekkel vagy az alapítványokkal
folytatott együttműködést;
- fejleszteni kell az európai külkapcsolati 
politikai fellépésekkel, és különösen az 
uniós fejlesztési segéllyel fennálló 
szinergiákat;
- egyértelműbbé és egyszerűbbé kell tenni 
a társfinanszírozásra vonatkozó 
szabályokat;

- erősíteni kell a nyomonkövetési 
eszközöket.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

Or. fr

Módosítás 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU tanácsi határozat9 szerint 
további támogatás nyújtható az EDCTP2-
program számára.

(5) A „Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet8a és a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU tanácsi határozat9 szerint 
további támogatás nyújtható az EDCTP2-
program számára.

__________________ __________________
8a HL L … [„Horizont 2020” 
keretprogram].
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9 HL L … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

9 HL L … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

Or. en

Indokolás

Nemcsak az egyedi programra, hanem a keretprogramra is utalni kell, mert ez fontos a 
keretprogram 20. cikkének és az ott megállapított elveknek való megfelelés bizonyítása 
szempontjából.

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

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió fontos támogatója a 
szegénységgel összefüggő betegségekre és 
az elhanyagolt fertőző betegségekre 
irányuló kutatásoknak. A világszerte erre 
irányuló állami befektetések mintegy 
negyedét (22%-át) teszi ki a Bizottság és 
az uniós tagállamok hozzájárulása. 
Ezenkívül, az Európai Unió jelentős 
szereplő a globális egészségügy terén. 
Példának okáért a Bizottság és a 
tagállamok a globális alap 
előirányzatainak majdnem felét 
biztosítják.

Or. fr

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

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A szegénységgel összefüggő 
betegségek elleni küzdelem támogatása 
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szintén hozzájárul ahhoz, hogy megvédjük 
az európai polgárokat e betegségekkel 
szemben, mivel a fokozott globális 
mobilitás (ezen belül az idegenforgalom), 
a migrációs áramlások és az e betegségek 
földrajzi eloszlásában bekövetkező 
változások miatt ezek a betegségek új vagy 
visszatérő problémákat okozhatnak 
Európában.

Or. en

Módosítás 39
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Unió és annak tagállamai a HIV, 
a malária és a tuberkulózis elleni 
küzdelmet szolgáló globális alap legfőbb 
támogatói. Ebben az összefüggésben 
mérlegelni kell annak lehetőségét, hogy a 
globális alapnak nyújtott uniós 
hozzájárulás egy részét olyan 
intézkedésekre csoportosítsuk át, amelyek 
célja, hogy előmozdítsák az EDCTP 
eredményeinek az érintett lakosságok 
részére történő átadását.

Or. en

Módosítás 40
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) 2010-ben a Tanács az „Az Unió 
szerepe a globális egészségügy terén” 
című következtetéseiben felszólította az 
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Uniót, hogy mozdítsa elő a minden ember 
számára előnyös hatásokkal szolgáló 
olyan kutatás hatékony és méltányos 
finanszírozását, amely biztosítja, hogy az 
innovációk és az intézkedések nyomán 
megfizethető és könnyen hozzáférhető 
megoldások szülessenek. Különösen mg 
kell vizsgálni a K+F költségeket és a 
gyógyszerárakat szétválasztó modellek, és 
ezen belül a fejlődő országokba irányuló 
technológiaátadás lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 41
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A „Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely 
tagállam és a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult bármely ország 
jogosult részt venni az EDCTP2-
programban.

(13) A „Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseivel összhangban bármely 
tagállam és a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult bármely ország 
jogosult részt venni az EDCTP2-
programban. Gondoskodni kell arról, hogy 
a „Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozásban részesülő projektek 
megfeleljenek a nemzetközi emberi jogi 
normáknak.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
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amely szerint meg kell valósítani az uniós 
szintű kutatás- és innovációfinanszírozási 
rendszer egyszerűsítését és 
harmonizációját, a közszektoron belüli 
társulásoknak egyszerű irányítási 
modelleket kell kialakítaniuk, és el kell 
kerülniük a „Horizont 2020” 
keretprogramban foglaltaktól eltérő 
szabályrendszerek alkalmazását.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Meg kell határozni és fel kell 
számolni az új belépők programban való 
részvételét megakadályozó korlátokat. 
Ebben az összefüggésben elő kell 
mozdítani a kkv-k, az egyetemek és a 
kutatóközpontok részvételét.

Or. en

Módosítás 44
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A részt vevő államok az EDCTP2-
program által lefedett időtartam (2014–
2024) alatt hozzá kívánnak járulni az 
EDCTP2-program végrehajtásához.

(14) A részt vevő államok az EDCTP2-
program által lefedett időtartam (2014–
2020) alatt hozzá kívánnak járulni az 
EDCTP2-program végrehajtásához.

Or. en
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Indokolás

A pályázati felhívásokat kiíró közszektoron belüli társulások két generációjának 2020 utáni 
párhuzamos működése adminisztratív többletköltséggel járna, tovább bonyolítaná az uniós 
kutatásfinanszírozást és átláthatatlanná tenné az éves kiadások tényleges összegét. A 
közszektoron belüli társulások időkeretét ennélfogva össze kell hangolni a „Horizont 2020” 
keretprogram és a jövőbeni keretprogramok időtartamával.

Módosítás 45
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az 
európai szintű kutatás- és 
innovációfinanszírozási rendszer 
egyszerűsítését és harmonizációját, a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
finanszírozott, közszektoron belüli 
társulások időtartamát össze kell hangolni 
a keretprogram időtartamával, elkerülve 
ezáltal, hogy két párhuzamos 
szabályrendszer legyen hatályban és 
ehhez kapcsolódóan a résztvevőkre a 
jövőben további adminisztratív terhek 
nehezedjenek;

Or. en

Módosítás 46
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az EDCTP2-
programban való uniós részvétel maximális 
mértékét a „Horizont 2020” keretprogram 

(15) Meg kell határozni az EDCTP2-
programban való uniós részvétel maximális 
mértékét a „Horizont 2020” keretprogram 
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időtartamára. E határértéken belül az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie a részt 
vevő államok által vállalt eredeti 
hozzájárulások mértékével a magas szintű 
tőkeáttételi hatás elérése és a részt vevő 
államok programjai erősebb integrálásának 
biztosítása érdekében. Ennek a felső 
határértéknek azt is biztosítania kell, hogy 
a bármely más, az EDCTP2-programhoz 
csatlakozott tagállam vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult ilyen 
ország által nyújtott hozzájárulással 
egyenértékű társfinanszírozást nyújtson a 
„Horizont 2020” keretprogram 
időtartama alatt.

időtartamára. E határértéken belül az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie az e 
határozat 1. cikkében említett államok 
hozzájárulásának mértékével a magas 
szintű tőkeáttételi hatás elérése és az 
említett államok programjai erősebb 
integrálásának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az EDCTP2 források felhasználása rugalmasan történhessen.

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

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az EDCTP2-
programban való uniós részvétel maximális 
mértékét a „Horizont 2020” keretprogram 
időtartamára. E határértéken belül az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie a részt 
vevő államok által vállalt eredeti 
hozzájárulások mértékével a magas szintű 
tőkeáttételi hatás elérése és a részt vevő
államok programjai erősebb integrálásának 
biztosítása érdekében. Ennek a felső 
határértéknek azt is biztosítania kell, hogy 
a bármely más, az EDCTP2-programhoz 
csatlakozott tagállam vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult ilyen 
ország által nyújtott hozzájárulással 
egyenértékű társfinanszírozást nyújtson a 
„Horizont 2020” keretprogram 

(15) Meg kell határozni az EDCTP2-
programban való uniós részvétel maximális 
mértékét a „Horizont 2020” keretprogram 
időtartamára. Ebben az időszakban és e
határértéken belül az uniós hozzájárulásnak 
meg kell egyeznie az e határozat 1. 
cikkében említett államok által vállalt 
eredeti hozzájárulások mértékével a magas 
szintű tőkeáttételi hatás elérése és ezen
államok programjai erősebb integrálásának 
biztosítása érdekében.
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időtartama alatt.

Or. fr

Módosítás 48
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az EDCTP2-
programban való uniós részvétel 
maximális mértékét a „Horizont 2020” 
keretprogram időtartamára. E 
határértéken belül az uniós 
hozzájárulásnak meg kell egyeznie a részt 
vevő államok által vállalt eredeti 
hozzájárulások mértékével a magas szintű 
tőkeáttételi hatás elérése és a részt vevő 
államok programjai erősebb integrálásának 
biztosítása érdekében. Ennek a felső 
határértéknek azt is biztosítania kell, hogy 
a bármely más, az EDCTP2-programhoz 
csatlakozott tagállam vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult ilyen ország 
által nyújtott hozzájárulással egyenértékű 
társfinanszírozást nyújtson a „Horizont 
2020” keretprogram időtartama alatt.

(15) Az uniós hozzájárulásnak meg kell 
egyeznie a részt vevő államok által vállalt 
összes hozzájárulás mértékével a magas 
szintű tőkeáttételi hatás elérése és a részt 
vevő államok programjai erősebb 
integrálásának biztosítása érdekében, 
valamint azt is biztosítania kell, hogy a 
bármely más, az EDCTP2-programhoz 
csatlakozott tagállam vagy a „Horizont 
2020” keretprogramhoz társult ilyen ország 
által nyújtott hozzájárulással egyenértékű
társfinanszírozást nyújtson a „Horizont 
2020” keretprogram időtartama alatt.

Or. en

Módosítás 49
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
előfeltétele a részt vevő államok formális 
kötelezettségvállalása az EDCTP2-
program végrehajtásához való hozzájárulás 

(16) Az uniós pénzügyi hozzájárulás 
előfeltétele a részt vevő államok formális 
kötelezettségvállalása az EDCTP2-
program végrehajtásához való hozzájárulás 
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iránt, továbbá e kötelezettségvállalás 
teljesítése.

iránt, továbbá e kötelezettségvállalás 
teljesítése. A klinikai vizsgálatokhoz 
különösen csak akkor nyújtható uniós 
pénzügyi hozzájárulás, ha azokat a 
Helsinki Nyilatkozattal összhangban 
végzik el, és betartják a [2012/0192] 
rendeletben foglalt, az adatok 
átláthatóságára vonatkozó előírásokat.

Or. en

Módosítás 50
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Elengedhetetlen, hogy a fejlődő 
országokban végzett klinikai vizsgálatokra 
vonatkozóan tett beleegyező nyilatkozatok 
valódi tájékoztatáson alapuljanak és 
ténylegesen önkéntes jellegűek legyenek.

Or. en

Indokolás

A beleegyező nyilatkozat beszerzésére vonatkozó iránymutatások végrehajtása az 
írástudatlanság mértéke, társadalmi-gazdasági és kulturális tényezők miatt gyakran 
nehézségekbe ütközik. A helyi etikai bizottságok – amelyek a beleegyező nyilatkozatokat 
illetően központi szerepet játszanak – többnyire határozatlanok, rosszul felszereltek, illetve 
egyes országokban nem is léteznek. Előfordulhat, hogy nyelvi korlátok, az információközlés 
módja vagy a beleegyező nyilatkozat dokumentumaiban használt terminológia miatt számos 
résztvevő nincs teljesen tisztában a klinikai vizsgálatok különféle vonatkozásaival.

Módosítás 51
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A program legszigorúbb etikai 
előírásoknak megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében az EDCTP2-
programon belül etikai bizottságot kell 
létrehozni, amelynek feladata a klinikai 
vizsgálati tervek felülvizsgálata és 
helyszíni etikai ellenőrzések lebonyolítása.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket – a tagállamok egyedül nem 
tudják kielégítően megvalósítani a mind 
emberi, mind pedig anyagi tekintetben 
elérendő szükséges kritikus tömeg hiánya 
következtében, és ezért – az intézkedés 
terjedelme miatt – azok az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke 
szerinti szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Ez a határozat – az említett cikkben 
megállapított arányosság elvével 
összhangban – nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket,

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő és az elhanyagolt fertőző 
betegségekkel járó társadalmi és gazdasági 
terhek csökkentéséhez a fejlődő 
országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a hatékony, biztonságos, 
könnyen használható, elérhető és a fejlődő 
országok sajátosságaihoz igazított orvosi 
beavatkozások (diagnosztizálás, 
gyógyszerek, kezelések és vakcinák)
kialakítását célzó klinikai fejlesztéseket – a 
tagállamok egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani a mind emberi, mind pedig 
anyagi tekintetben elérendő szükséges 
kritikus tömeg hiánya következtében, és 
ezért – az intézkedés terjedelme miatt –
azok az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke szerinti 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Ez a határozat 
– az említett cikkben megállapított 
arányosság elvével összhangban – nem lépi 
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,
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Or. fr

Módosítás 53
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket – a tagállamok egyedül nem 
tudják kielégítően megvalósítani a mind 
emberi, mind pedig anyagi tekintetben 
elérendő szükséges kritikus tömeg hiánya 
következtében, és ezért – az intézkedés 
terjedelme miatt – azok az Uniós szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke 
szerinti szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Ez a határozat – az említett cikkben 
megállapított arányosság elvével 
összhangban – nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket,

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő és az elhanyagolt 
betegségekkel járó társadalmi és gazdasági 
terhek csökkentéséhez a fejlődő 
országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos, hozzáférhető és elérhető 
orvosi beavatkozások kialakítását célzó 
klinikai fejlesztéseket – a tagállamok 
egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani a mind emberi, mind pedig 
anyagi tekintetben elérendő szükséges 
kritikus tömeg hiánya következtében, és 
ezért – az intézkedés terjedelme miatt –
azok az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke szerinti 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Ez a határozat 
– az említett cikkben megállapított 
arányosság elvével összhangban – nem lépi 
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A klinikai vizsgálatok és az 
EDCTP2-program keretében végzett más 
kutatási tevékenységek eredményeinek 
terjesztését mielőbb meg kell kezdeni 
megfelelő eszközök útján és [a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályairól szóló] …/EU rendelettel 
összhangban, és a kutatási kiadványok 
révén történő terjesztés tekintetében 
különösen alkalmazni kell a nyílt 
hozzáférés elvét.

Or. en

Módosítás 55
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Meg kell határozni és fel kell 
számolni az új belépők programban való 
részvételét megakadályozó korlátokat. 
Ebben az összefüggésben elő kell 
mozdítani a kkv-k, az egyetemek és a 
kutatóközpontok részvételét.

Or. en

Módosítás 56
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
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előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, a következők szerint:

előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, amely megegyezik az. 
1. cikkben felsorolt részt vevő országok 
hozzájárulásaival.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az EDCTP2 források felhasználása rugalmasan történhessen.

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

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, a következők szerint:

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, amely megegyezik az 1. 
cikkben felsorolt részt vevő országok 
hozzájárulásaival.

Or. fr

Módosítás 58
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, a következők szerint:

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legalább
683 millió EUR, amely megegyezik a részt 
vevő országok hozzájárulásaival.

Or. en
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Módosítás 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legfeljebb 
683 millió EUR, a következők szerint:

(1) Az EDCTP2-programhoz nyújtott uniós 
hozzájárulás, beleértve az EFTA-
előirányzatokat is, legfeljebb 
597,625 millió EUR, a következők szerint:

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, a közszektoron belüli és a köz-magán társulások költségvetését 
12,5%-kal csökkenteni kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az 
együttműködésen alapuló kutatás finanszírozása, másrészről a partnerségek finanszírozása 
közötti kényes egyensúlyt.

Módosítás 60
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 594 millió EUR az 1. cikk 
(1) bekezdésében felsorolt részt vevő 
államok hozzájárulásaival megegyező 
mértékben;

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az EDCTP2 források felhasználása rugalmasan történhessen.

Módosítás 61
Michèle Rivasi
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 594 millió EUR az 1. cikk 
(1) bekezdésében felsorolt részt vevő 
államok hozzájárulásaival megegyező 
mértékben;

törölve

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 594 millió EUR az 1. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt részt vevő államok 
hozzájárulásaival megegyező mértékben;

törölve

Or. fr

Módosítás 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 594 millió EUR az 1. cikk 
(1) bekezdésében felsorolt részt vevő 
államok hozzájárulásaival megegyező 
mértékben;

a) 519,75 millió EUR az 1. cikk 
(1) bekezdésében felsorolt részt vevő 
államok hozzájárulásaival megegyező 
mértékben;

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, a közszektoron belüli és a köz-magán társulások költségvetését 
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12,5%-kal csökkenteni kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az 
együttműködésen alapuló kutatás finanszírozása, másrészről a partnerségek finanszírozása 
közötti kényes egyensúlyt.

Módosítás 64
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 89 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk 
(2) bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott hozzájárulásokkal megegyező 
mértékben.

Törölve

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az EDCTP2 források felhasználása rugalmasan történhessen.

Módosítás 65
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 89 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk 
(2) bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott hozzájárulásokkal megegyező 
mértékben.

törölve

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

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 89 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk (2) 
bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott hozzájárulásokkal megegyező 
mértékben.

törölve

Or. fr

Módosítás 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 89 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk 
(2) bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott hozzájárulásokkal megegyező 
mértékben.

b) 77,875 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk 
(2) bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott hozzájárulásokkal megegyező 
mértékben.

Or. en

Indokolás

Annak következtében, hogy a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a 
„Horizont 2020” keretét, a közszektoron belüli és a köz-magán társulások költségvetését 
12,5%-kal csökkenteni kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészről az 
együttműködésen alapuló kutatás finanszírozása, másrészről a partnerségek finanszírozása 
közötti kényes egyensúlyt.
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Módosítás 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a részt vevő államok igazolják, hogy 
az EDCTP2-programot a „Horizont 
2020” keretprogram létrehozásáról szóló, 
2013. …-i …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben és a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról 
szóló, 2013. …-i …/2013/EU tanácsi 
határozatban foglalt, az egészségügyi 
kutatási feladatokhoz kapcsolódó 
célkitűzésekkel és kutatási prioritásokkal 
összhangban hozták létre;

Or. en

Indokolás

A kiegészítés hangsúlyozza, hogy a közszektoron belüli társulások tevékenységének szorosan 
összhangban kell állnia a „Horizont 2020” keretprogramban meghatározott kutatási 
prioritásokkal.

Módosítás 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a részt vevő államok igazolják, hogy 
az EDCTP2-programot a 
„Horizont 2020” keretprogram irányadó 
általános alapelveivel összhangban hozták 
létre;

Or. en
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Indokolás

Ez a kiegészítés annak fontosságát hangsúlyozza, hogy a közszektoron belüli társulások eleget 
tegyenek a „Horizont 2020” keretprogramra alkalmazandó és a keretprogrammal 
kapcsolatos tárgyalások során elfogadott általános alapelveknek, úgymint a nyílt hozzáférés, 
a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elvének.

Módosítás 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a részt vevő államok igazolják, hogy az 
EDCTP2-programot a „Horizont 2020” 
keretprogram létrehozásáról szóló, 2013. 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 20. cikkében előírt 
feltételeknek megfelelően hozták létre;

Or. en

Indokolás

A kiegészítés hangsúlyozza a „Horizont 2020” keretprogramról folytatott tárgyalások során a 
közszektoron belüli társulásokra vonatkozóan elfogadott fontos elveket, valamint azt, hogy e 
társulások mire hivatottak.

Módosítás 71
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) valamennyi részt vevő állam 
kötelezettséget vállal arra, hogy hozzájárul
az EDCTP2-program finanszírozásához.

e) valamennyi részt vevő állam 
kötelezettséget vállal arra, hogy pénzügyi 
és természetbeni hozzájárulást nyújt az 
EDCTP2- program finanszírozásához.

Or. en
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Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram létrehozásáról szóló rendelettel való összhang 
megteremtése érdekében.

Módosítás 72
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a teljes körűen vagy részben az 
EDCTP2-programból finanszírozott 
klinikai vizsgálatok megbízói igazolják, 
hogy a beleegyező nyilatkozatokat 
valamennyi vizsgálati alanytól a Helsinki 
Nyilatkozatnak megfelelően szerezték be;

Or. en

Indokolás

A beleegyező nyilatkozat beszerzésére vonatkozó iránymutatások végrehajtása az 
írástudatlanság mértéke, társadalmi-gazdasági és kulturális tényezők miatt gyakran 
nehézségekbe ütközik. A helyi etikai bizottságok – amelyek a beleegyező nyilatkozatokat 
illetően központi szerepet játszanak – többnyire határozatlanok, rosszul felszereltek, illetve 
egyes országokban nem is léteznek. Előfordulhat, hogy nyelvi korlátok, az információközlés 
módja vagy a beleegyező nyilatkozat dokumentumaiban használt terminológia miatt számos 
résztvevő nincs teljesen tisztában a klinikai vizsgálatok különféle vonatkozásaival.

Módosítás 73
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az EDCTP2-programból finanszírozott 
vagy társfinanszírozott klinikai 
vizsgálatok csak az alábbiakat követően
kezdhetők meg:
– a vizsgálati tervnek az EDCTP2-
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program keretében létrehozott etikai 
bizottság általi jóváhagyása
– regisztráció a vizsgálati számmal az 
EDCTP titkársága által fenntartott 
weboldalon
– a megbízó igazolja, hogy megfelelő 
biztosítási fedezettel rendelkezik a klinikai 
vizsgálati alany(ok) által elszenvedett 
közvetlen vagy közvetett 
egészségkárosodásért járó kártérítéshez

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tevékenységek tartalmazhatnak a részt 
vevő államok nemzeti programjaiba tartozó 
tevékenységeket és új tevékenységeket, 
beleértve az EDCTP2-VS által kezelt 
pályázati felhívásokat is.

A tevékenységek tartalmazhatnak a részt 
vevő államok nemzeti programjaiba tartozó 
tevékenységek részét képező, állami vagy 
magán nonprofit kutatási szervezetek által 
végzett tevékenységeket és új 
tevékenységeket, beleértve az EDCTP2-VS 
által kezelt pályázati felhívásokat is.

Or. en

Indokolás

A Fondation Merieux alapítvány kérésére.

Módosítás 75
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tevékenységeket fel kell tüntetni az A tevékenységeket fel kell tüntetni az 
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EDCTP2-program munkatervében, amelyet 
az EDCTP2-VS évente fogad el [a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályairól szóló] …/…/EU rendelet 14.
cikkének (1) bekezdése szerinti nemzetközi 
szakmai értékelés által végzett külső 
értékelés pozitív eredményét követően.

EDCTP2-program munkatervében, amelyet 
az EDCTP2-VS évente fogad el [a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályairól szóló] …/…/EU rendelet 14. 
cikkének (1) bekezdése szerinti,
nemzetközi szakmai értékelés által végzett 
külső értékelés pozitív eredményét 
követően, és tekintettel a 
tevékenységeknek az EDCTP2-program 
célkitűzéseihez való hozzájárulására.

Or. en

Módosítás 76
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2-VS az Európai 
Gyógyszerügynökség EudraVigilance 
rendszerével megegyező modell alapján 
weboldalt hoz létre és tart fenn, ahol 
nyilvánosan közzéteszi az EDCTP2-
programból finanszírozott klinikai 
vizsgálatok vizsgálati jelentéseit, 
függetlenül attól, hogy azok kedvező, 
kedvezőtlen vagy nem egyértelmű 
eredménnyel zárultak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a klinikai vizsgálati alanyok védelmét szolgája, különösen azon országokban, 
ahol gyenge a demokratikus rendszer és nincs hatékony ellenzék.

Módosítás 77
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2-VS az EDCTP2-programból 
finanszírozott vagy társfinanszírozott 
valamennyi klinikai vizsgálat esetében 
legalább egy helyszíni ellenőrzést végez a 
vizsgálat etikai körülményeinek és a 
vizsgálati terv teljes körű végrehajtásának 
ellenőrzése céljából. Az egyes 
ellenőrzéseket követően jelentést küld a 
Bizottságnak, valamint az Európai 
Parlament AKCS küldöttségének.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a világon sehol ne végezhessenek etikai szempontból kifogásolható 
klinikai vizsgálatokat az európai adófizetők pénzéből.

Módosítás 78
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikk (1) bekezdésében említett 
munkatervben található tevékenységek 
végrehajtása során a részt vevő államok 
részéről felmerülő költségek formájában 
megjelenő, vagy az EDCTP2-VS 
igazgatási költségvetésével kapcsolatban 
felmerült természetbeni hozzájárulások.

b) a 4. cikk (1) bekezdésében említett 
munkatervben előre feltüntetett 
tevékenységek végrehajtása során a részt 
vevő államok részéről felmerülő költségek 
formájában megjelenő, vagy az EDCTP2-
VS igazgatási költségvetésével 
kapcsolatban felmerült természetbeni 
hozzájárulások.

Or. en

Módosítás 79
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A …/…/EU rendeletet [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályai] kell alkalmazni a 4. 
cikk (1) bekezdésében említett 
munkatervvel összhangban vagy az 
EDCTP2-VS által kezelt pályázati 
felhívásokat követően az EDCTP-VS által 
kiválasztott és finanszírozott bármely 
közvetett cselekvésre. Az említett 
rendelettel összhangban az EDCTP2-VS 
finanszírozó szervnek minősül, és az e 
határozat II. mellékletének megfelelően 
nyújt pénzügyi támogatást a közvetett 
cselekvésekhez.

(1) A …/…/EU rendeletet [a „Horizont 
2020” keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályai] kell alkalmazni az 
EDCTP2-VS által kezelt pályázati 
felhívásokat követően az EDCTP-VS által 
kiválasztott és finanszírozott bármely 
közvetett cselekvésre. Az említett 
rendelettel összhangban az EDCTP2-VS 
finanszírozó szervnek minősül, és az e 
határozat II. mellékletének megfelelően 
nyújt pénzügyi támogatást a közvetett 
cselekvésekhez.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az azzal kapcsolatos kétértelműséget hivatott tisztázni, hogy a kutatási 
keretprogramot kell alkalmazni, és hogy a projektek bevonása és kiválasztása 
versenypályázatok útján történik.

Módosítás 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 966/2012/EU, Euratom rendelet 
60. cikkének (1) bekezdésében és 
128. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított, az átláthatóság és 
megkülönböztetésmentesség elvével 
összhangban az EDCTP2 által szervezett 
pályázatok felhívásait közzéteszik a 
„Horizont 2020” internetes résztvevői 
portálján.

Or. en
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Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramról folytatott háromoldalú egyeztetések során az 
intézmények megállapodtak abban, hogy előmozdítják a „Horizont 2020” keretében 
finanszírozott pályázati felhívási lehetőségek közötti fokozott koherencia megteremtését. E 
célból a Bizottság ígéretet tett arra, hogy a köz-magán társulások és a közszektoron belüli 
társulások által szervezett pályázatok felhívásait közzéteszi a „Horizont 2020” résztvevői 
portálon. E módosítás célja az, hogy az önkéntes vállalást jogi követelménybe foglalja, és 
ezáltal egyszerű és könnyen hozzáférhető tájékoztatást biztosítson a pályázók számára.

Módosítás 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az EDCTP2-program időközi 
értékelését. A Bizottság jelentést készít 
erről az értékelésről, amely tartalmazza az 
értékelés következtetéseit és a Bizottság 
észrevételeit. A Bizottság 2018. június 30-
ig benyújtja ezt a jelentést az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az EDCTP2-program időközi 
értékelését. A Bizottság jelentést készít 
erről az értékelésről, amely tartalmazza az 
értékelés következtetéseit és a Bizottság 
észrevételeit. A Bizottság 2018. június 30-
ig benyújtja ezt a jelentést az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az EDCTP2 
időközi értékelése a „Horizont 2020” 
keretprogram időközi értékelésének részét 
képezi, és azt azzal együtt kell elkészíteni.

Or. en

Módosítás 82
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig
elvégzi az EDCTP2-program időközi 
értékelését. A Bizottság jelentést készít 
erről az értékelésről, amely tartalmazza az 
értékelés következtetéseit és a Bizottság 

(1) A Bizottság 2018. június 30-ig elvégzi 
az EDCTP2-program időközi értékelését. 
A Bizottság jelentést készít erről az 
értékelésről, amely tartalmazza az értékelés 
következtetéseit és a Bizottság 
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észrevételeit. A Bizottság 2018. június 30-
ig benyújtja ezt a jelentést az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

észrevételeit. A Bizottság legkésőbb 2018. 
december 31-ig benyújtja ezt a jelentést az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket.

Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel és az 
elhanyagolt fertőző betegségekkel járó 
társadalmi és gazdasági terhek 
csökkentéséhez azokra a betegségekre 
összpontosítva, amelyek különösen a 
népesség legsebezhetőbb csoportjait, azaz 
a nőket és a gyermekeket érintik. Ezért 
célja, hogy a fejlődő országokkal és
különösen a szubszaharai Afrikával 
partnerségben felgyorsítsa a hatékony, 
biztonságos, könnyen használható,
elérhető és a fejlődő országok 
sajátosságaihoz igazított orvosi 
beavatkozások (diagnosztizálás, 
gyógyszerek, kezelések és vakcinák)
kialakítását célzó klinikai fejlesztéseket. A 
klinikai fejlesztés az elsőtől a negyedik 
szakaszig a folyamat valamennyi 
szakaszára kiterjedhet. 

Or. fr

Módosítás 84
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket.

Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő és 
az elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos 
hatékony, biztonságos, hozzáférhető és 
elérhető orvosi beavatkozások kialakítását 
célzó klinikai fejlesztéseket.

Or. en

Módosítás 85
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket.

Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos, hozzáférhető, megfelelő és 
elérhető orvosi beavatkozások kialakítását 
célzó klinikai fejlesztéseket.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra, a 
maláriára és egyéb, a szegénységgel 
összefüggő betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozások számának növekedése, a 
program végére pedig legalább egy új 
orvosi beavatkozás; a meglévő 
beavatkozások továbbfejlesztett vagy 
kiterjesztett használatára vonatkozó, 
legalább 30 iránymutatás kibocsátása; és 
legalább 20 lehetséges orvosi beavatkozás
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás;

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre és az elhanyagolt fertőző 
betegségekre vonatkozó új vagy 
továbbfejlesztett orvosi beavatkozások 
számának növekedése, a program végére
pedig a meglévő orvosi beavatkozások 
továbbfejlesztett vagy kiterjesztett 
használatára vonatkozó iránymutatások
kibocsátása; és az orvosi beavatkozások
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás;

Or. fr

Módosítás 87
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra, a 
maláriára és egyéb, a szegénységgel 
összefüggő betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozások számának növekedése, a 
program végére pedig legalább egy új 
orvosi beavatkozás; a meglévő 
beavatkozások továbbfejlesztett vagy 
kiterjesztett használatára vonatkozó, 
legalább 30 iránymutatás kibocsátása; és 
legalább 20 lehetséges orvosi beavatkozás 
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás;

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, például a HIV/AIDS-re, a
tuberkulózisra és a maláriára, valamint
egyéb, a szegénységgel összefüggő és az 
elhanyagolt betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozások számának növekedése, a 
program végére pedig legalább egy új 
orvosi beavatkozás; a meglévő 
beavatkozások továbbfejlesztett vagy 
kiterjesztett használatára vonatkozó, 
legalább 30 iránymutatás kibocsátása; és 
legalább 20 lehetséges orvosi beavatkozás 
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás;

Or. en
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Módosítás 88
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra, a 
maláriára és egyéb, a szegénységgel 
összefüggő betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozások számának növekedése, a 
program végére pedig legalább egy új 
orvosi beavatkozás; a meglévő 
beavatkozások továbbfejlesztett vagy 
kiterjesztett használatára vonatkozó, 
legalább 30 iránymutatás kibocsátása; és 
legalább 20 lehetséges orvosi beavatkozás 
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás;

a) a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra, a 
maláriára, az elhanyagolt fertőző 
betegségekre és egyéb, a szegénységgel 
összefüggő betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett, hozzáférhető és 
megfelelő orvosi beavatkozások számának 
növekedése, a program végére pedig 
legalább egy új orvosi beavatkozás; a 
meglévő beavatkozások továbbfejlesztett 
vagy kiterjesztett használatára vonatkozó, 
legalább 30 iránymutatás kibocsátása; és 
legalább 20 lehetséges orvosi beavatkozás 
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás;

Or. en

Módosítás 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vonatkozó nemzeti programok jobb 
egyeztetése, összehangolása és integrálása, 
és ezáltal az európai közberuházások 
költséghatékonyságának növelése;

c) a vonatkozó nemzeti programok jobb 
egyeztetése, összehangolása és – adott 
esetben – integrálása, és ezáltal az európai 
közberuházások költséghatékonyságának 
növelése; Ezenfelül a kutatási 
prioritásokat objektivitásra törekvő módon 
kell meghatározni a mielőbbi eredmények, 
valamint a szegénységgel összefüggő és az 
elhanyagolt betegségek felszámolásának 
elősegítése érdekében.

Or. en
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Módosítás 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vonatkozó nemzeti programok jobb 
egyeztetése, összehangolása és integrálása, 
és ezáltal az európai közberuházások 
költséghatékonyságának növelése;

c) a vonatkozó nemzeti programok jobb 
egyeztetése, összehangolása és integrálása, 
és ezáltal az európai közberuházások 
költséghatékonyságának növelése. 
Ezenfelül a kutatási prioritásokat 
objektivitásra törekvő módon kell 
meghatározni a mielőbbi eredmények,
valamint a szegénységgel összefüggő és az 
elhanyagolt betegségek felszámolásának 
elősegítése érdekében;

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és magánfinanszírozókkal;

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és/vagy
magánfinanszírozókkal a kutatás 
hatásának maximalizálása és annak 
biztosítása érdekében, hogy a szinergiák 
figyelembevétele révén további forrásokat 
és beruházásokat lehessen bevonni.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és magánfinanszírozókkal;

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és magánpartnerekkel;

Or. fr

Módosítás 93
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatásnövekedés az Európai Unió 
kapcsolódó kezdeményezéseivel, például 
az uniós fejlesztési támogatással folytatott 
hatékony együttműködés következtében.

e) az Európai Unió kapcsolódó 
kezdeményezéseivel való hatékonyabb 
koordináció, összehangolás és – adott 
esetben integráció, a szinergiák 
hatékonyabb kihasználása, a klinikai 
vizsgálatoktól a kezelésekig egy teljesebb 
innovációs lánc kialakítása, valamint az 
európai közberuházások 
hatékonyságának növelése érdekében. 
Ebben az összefüggésben 
nélkülözhetetlenek az EDCTP2 és az 
Európai Fejlesztési Alap közötti 
szinergiák;

Or. en

Módosítás 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatásnövekedés az Európai Unió 
kapcsolódó kezdeményezéseivel, például 
az uniós fejlesztési támogatással folytatott 
hatékony együttműködés következtében.

e) az Európai Unió kapcsolódó 
kezdeményezéseivel, például az uniós 
fejlesztési támogatással, valamint a 
szegénységgel összefüggő betegségekre 
irányuló kutatás és fejlesztés erősítését 
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célzó fő kezdeményezésekkel, 
termékfejlesztési partnerségekkel és más 
kormányzati irányítású programokkal 
való hatékonyabb koordináció, 
összehangolás és – adott esetben 
integráció, a szinergiák hatékonyabb 
kihasználása, a klinikai vizsgálatoktól a 
kezelésekig egy teljesebb innovációs lánc 
kialakítása, valamint az európai 
közberuházások hatékonyságának 
növelése érdekében.

Or. en

Indokolás

Kiegészítés a Médecins Sans Frontičres javaslata alapján.

Módosítás 95
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szükségleteken alapuló kutatást 
szolgáló nyílt innovációs modellek 
vizsgálatának előmozdítása, valamint 
hozzáférhető és megfizethető megoldások 
az egészségügyi kutatás-fejlesztésre 
irányuló más uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az EDCTP2 keretében végzett 
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tevékenységek láthatóságának 
megerősítése európai és nemzetközi 
szinten.

Or. fr

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos új vagy 
továbbfejlesztett orvosi beavatkozásokra 
vonatkozó klinikai vizsgálatok támogatása 
európai és fejlődő, különösen szubszaharai 
afrikai országok közötti partnerségek útján:

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel és az elhanyagolt fertőző 
betegségekkel kapcsolatos új vagy 
továbbfejlesztett orvosi beavatkozásokra 
vonatkozó klinikai vizsgálatok támogatása 
európai és fejlődő, különösen szubszaharai 
afrikai országok közötti partnerségek útján:

Or. fr

Módosítás 98
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos új vagy 
továbbfejlesztett orvosi beavatkozásokra 
vonatkozó klinikai vizsgálatok támogatása 
európai és fejlődő, különösen szubszaharai 
afrikai országok közötti partnerségek útján:

a) a szegénységgel összefüggő és az 
elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozásokra vonatkozó klinikai 
vizsgálatok támogatása európai és fejlődő, 
különösen szubszaharai afrikai országok 
közötti partnerségek útján:

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a stratégiai tanácsadó bizottság adott 
esetben tanácsot ad a célzott 
termékprofilokról annak érdekében, hogy 
a beruházási döntéseket az elfogadott 
prioritásoknak megfelelően befolyásolja.

Or. en

Indokolás

A Médecins Sans Frontières javaslata alapján.

Módosítás 100
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának legalább 400-
ról 600-ra növelése az EDCTP1-hez
képest, úgy, hogy legalább 90%-uk a 
szubszaharai Afrikában folytassa a kutatói 
karrierjét az ösztöndíjat követően legalább 
egy évig.

Cél: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának növelése az 
EDCTP1 alatt biztosított 400-hoz képest, 
erőteljes ösztönzést és támogatást nyújtva 
részükre ahhoz, hogy az ösztöndíjat 
követően a szubszaharai Afrikában 
folytassák kutatói karrierjüket.

Or. en

Módosítás 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – b pont – 2 bekezdés



AM\1009061HU.doc 41/58 PE522.974v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának legalább 400-ról 
600-ra növelése az EDCTP1-hez képest, 
úgy, hogy legalább 90%-uk a szubszaharai 
Afrikában folytassa a kutatói karrierjét az 
ösztöndíjat követően legalább egy évig.

Mutató: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának legalább 400-ról 
600-ra növelése az EDCTP1-hez képest, 
úgy, hogy legalább 90%-uk a szubszaharai 
Afrikában vagy a szubszaharai Afrikához 
kapcsolódó kérdések területén folytassa a 
kutatói karrierjét az ösztöndíjat követően 
legalább egy évig.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és 
magánfinanszírozókkal.

e) Az EDCTP2-programhoz való pénzügyi 
hozzájárulásuk jelentős növelése 
érdekében együttműködés létesítése és 
közös cselekvések indítása az egyéb állami 
és magánpartnerekkel.

Or. fr

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a fejlődő országokból érkezett 
hozzájárulások összegének legalább 
14 millióról 30 millió EUR-ra növelése az 
EDCTP1-hez képest.

törölve

Or. fr
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Módosítás 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: további, akár állami, akár 
magánforrásokból származó 
hozzájárulások megszerzése, legalább 
500 millió EUR összegben (az EDCTP1 
alatt az ilyen hozzájárulások összege 
71 milló EUR-t tett ki).

törölve

Or. fr

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

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az EDCTP2 keretében végzett 
tevékenységek láthatóságának 
megerősítése európai és globális szinten, 
valamint főleg a fejlődő országokban a 
politikai párbeszéd fórumainak, úgymint 
az AKCS–EU Közös Parlamenti 
Közgyűlés vagy az EU–Afrika-
csúcstalálkozók segítségével.

Or. fr

Módosítás 106
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása uniós, nemzeti és 
nemzetközi fejlesztési segélyezési 
kezdeményezésekkel, a kiegészítő jelleg 
biztosítása és az EDCTP által 
finanszírozott tevékenységek eredményei 
hatásának fokozása érdekében.

f) Együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása uniós, nemzeti és 
nemzetközi fejlesztési segélyezési 
kezdeményezésekkel, a kiegészítő jelleg 
biztosítása és az EDCTP által 
finanszírozott tevékenységek eredményei 
hatásának fokozása érdekében. Különösen 
az EDCTP2-ből finanszírozott 
tevékenységek összehangolása a WHO 
konzultációs szakértői 
munkacsoportjának (CEWG) a K+F 
finanszírozására és koordinációjára 
irányuló folyamata nyomán indított 
kezdeményezésekkel.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő fertőző 
betegségekkel kapcsolatos nemzeti kutatási 
programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel, valamint az elhanyagolt
fertőző betegségekkel kapcsolatos nemzeti 
kutatási programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

Or. fr

Módosítás 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő fertőző 
betegségekkel kapcsolatos nemzeti kutatási 
programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos nemzeti kutatási 
programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

Or. en

Módosítás 109
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő fertőző 
betegségekkel kapcsolatos nemzeti kutatási 
programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

a) a szegénységgel összefüggő és az 
elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos 
nemzeti kutatási programokra és 
tevékenységekre vonatkozó hálózatépítés,
összehangolás, egyeztetés, együttműködés 
és integráció javítása tudományos, vezetési 
és pénzügyi szinten;

Or. en

Módosítás 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt 
fertőző betegségekre vonatkozó klinikai 
vizsgálati kutatások és a kapcsolódó 
tevékenységek támogatása;

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt, 
szegénységgel összefüggő betegségekre 
vonatkozó klinikai vizsgálati kutatások és a 
kapcsolódó tevékenységek támogatása. 
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Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
szubszaharai Afrikát és Európát már 
jelenleg is sújtó elhanyagolt betegségekre.

Or. en

Módosítás 111
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt 
fertőző betegségekre vonatkozó klinikai 
vizsgálati kutatások és a kapcsolódó 
tevékenységek támogatása;

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt, 
szegénységgel összefüggő betegségekre 
vonatkozó klinikai vizsgálati kutatások és a 
kapcsolódó tevékenységek támogatása. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
szubszaharai Afrikát és Európát már 
jelenleg is sújtó betegségekre.

Or. en

Módosítás 112
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt 
fertőző betegségekre vonatkozó klinikai 
vizsgálati kutatások és a kapcsolódó 
tevékenységek támogatása;

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára és tuberkulózisra, valamint más
szegénységgel összefüggő és elhanyagolt 
fertőző betegségekre vonatkozó klinikai 
vizsgálati kutatások és a kapcsolódó 
tevékenységek támogatása;

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

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a klinikai vizsgálatokra és a kapcsolódó 
kutatásokra vonatkozó kapacitásfejlesztés 
elősegítése a fejlődő országokban az 
alábbiak támogatásával: fiatal/vezető 
kutatók pályafutásának fejlesztése, a 
mobilitás javítása, támogatások 
személyzeti cserékhez, kutatási képzési 
hálózatok, az etikai és szabályozó 
testületek megerősítése, mentorálás és 
partnerség egyéni és intézményi szinten;

c) a klinikai vizsgálatokra és a kapcsolódó 
kutatásokra vonatkozó kapacitásfejlesztés 
elősegítése a fejlődő országokban, 
különösen a szubszaharai Afrikában az 
alábbiak támogatásával: fiatal/vezető 
kutatók pályafutásának fejlesztése, a 
mobilitás javítása, támogatások 
személyzeti cserékhez, kutatási képzési 
hálózatok, az etikai és szabályozó 
testületek megerősítése, mentorálás és 
partnerség egyéni és intézményi szinten;

Or. fr

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

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a klinikai vizsgálatokra és a kapcsolódó 
kutatásokra vonatkozó kapacitásfejlesztés 
elősegítése a fejlődő országokban az 
alábbiak támogatásával: fiatal/vezető 
kutatók pályafutásának fejlesztése, a 
mobilitás javítása, támogatások 
személyzeti cserékhez, kutatási képzési 
hálózatok, az etikai és szabályozó 
testületek megerősítése, mentorálás és 
partnerség egyéni és intézményi szinten;

c) a klinikai vizsgálatokra és a kapcsolódó 
kutatásokra vonatkozó kapacitásfejlesztés 
elősegítése a fejlődő országokban az 
alábbiak támogatásával: fiatal/vezető 
kutatók pályafutásának fejlesztése, a 
mobilitás javítása, támogatások 
személyzeti cserékhez, kutatási képzési 
hálózatok, az etikai és szabályozó 
testületek megerősítése, mentorálás és 
partnerség egyéni, intézményi vagy 
regionális szinten;

Or. en
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Módosítás 115
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és 
magánfinanszírozókkal;

d) együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és 
magánfinanszírozókkal, amelyek célja a 
nemzeti egészségügyi rendszerek 
megerősítése és az eredmények érintett 
lakosság részére történő átadásának 
megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és 
magánfinanszírozókkal;

d) együttműködés létesítése és közös 
cselekvések indítása az egyéb állami és 
magánfinanszírozókkal, többek között az 
ágazati és termékfejlesztési 
partnerségekkel.

Or. en

Módosítás 117
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) komoly kötelezettségvállalások 
meghatározása a termékekhez való 
hozzáférés és azok elérhetőségének 
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biztosítása érdekében, ideértve a termékek 
valamennyi járvány sújtotta országban 
történő regisztrációjára és a szigorú 
szabályozó hatóság felállítására vonatkozó 
követelményt, valamennyi alacsony és 
közepes jövedelmű országban biztosítva 
ezáltal a termék gyártását és 
megfizethetőségét

Or. en

Módosítás 118
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az emberi jogi jogsértések 
elkerülésének biztosítása többek között az 
alábbiak révén:
– helyszíni etikai ellenőrzések
– a klinikai vizsgálati jelentések könnyen 
kereshető formában történő közzététele az 
EDCTP weboldalán, a vizsgálat 
befejezését követő egy éven belül
– a megbízók számára előírt, a súlyos 
események nyilvántartására és a 
farmakovigilanciára vonatkozó kötelező 
szabályok közzététele

Or. en

Módosítás 119
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EDCTP2-programot az EDCTP2-VS 
hajtja végre az általa kidolgozott és a 

Az EDCTP2-programot az EDCTP2-VS 
hajtja végre az érdekelt felekkel folytatott 
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közgyűlése által a nemzetközi szakmai 
értékelést és a Bizottság általi előzetes 
jóváhagyást követően elfogadott éves 
munkaterv és többéves stratégiai 
munkaterv alapján.

konzultáció alapján általa kidolgozott és a 
közgyűlése által a nemzetközi szakmai 
értékelést és a Bizottság általi előzetes 
jóváhagyást követően elfogadott éves 
munkaterv és többéves stratégiai 
munkaterv alapján.

Az éves munkaterv meghatározza a 
nemzeti programokkal összhangban 
végrehajtandó témákat és 
tevékenységeket, beleértve az EDCTP-VS 
által a közvetett cselekvések kiválasztása 
és finanszírozása érdekében 
meghirdetendő pályázati felhívásokat is, 
továbbá az említett témák és 
tevékenységek költségvetését és EDCTP2 
általi finanszírozását.
Az EDCTP2-nek törekednie kell az 
érintett magánkezdeményezésekkel, 
többek között a „Horizont 2020” 
keretprogram hatálya alá tartozókkal, 
például az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezéssel és 
a stratégiai egészségügyi testülettel 
folytatott tudományos koordinációra és 
információcserére.

Or. en

Módosítás 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éves munkaterv meghatározza a 
végrehajtandó témákat és tevékenységeket, 
beleértve az EDCTP-VS által a közvetett 
cselekvések kiválasztása és finanszírozása 
érdekében meghirdetendő pályázati 
felhívásokat is, továbbá az említett témák 
és tevékenységek költségvetését és 
EDCTP2 általi finanszírozását.

Az éves munkaterv meghatározza a 
nemzeti programokkal összhangban 
végrehajtandó témákat és tevékenységeket, 
beleértve az EDCTP-VS által a közvetett 
cselekvések kiválasztása és finanszírozása 
érdekében meghirdetendő pályázati 
felhívásokat is, továbbá az említett témák 
és tevékenységek költségvetését és 
EDCTP2 általi finanszírozását. Az 
EDCTP2-nek törekednie kell az érintett 
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állami vagy magánkezdeményezésekkel, 
többek között a „Horizont 2020” 
keretprogram hatálya alá tartozókkal, 
például az innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló kezdeményezéssel és 
a stratégiai egészségügyi testülettel 
folytatott tudományos koordinációra és –
adott esetben – információcserére.

Or. en

Módosítás 121
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éves munkaterv meghatározza a 
végrehajtandó témákat és tevékenységeket, 
beleértve az EDCTP-VS által a közvetett 
cselekvések kiválasztása és finanszírozása 
érdekében meghirdetendő pályázati 
felhívásokat is, továbbá az említett témák 
és tevékenységek költségvetését és 
EDCTP2 általi finanszírozását.

Az éves munkaterv meghatározza a 
végrehajtandó témákat és tevékenységeket, 
beleértve a részt vevő államok által 
indított tevékenységeket és az EDCTP-VS 
által a közvetett cselekvések kiválasztása 
és finanszírozása érdekében meghirdetendő 
pályázati felhívásokat is, továbbá az 
említett témák és tevékenységek
költségvetését és EDCTP2 általi 
finanszírozását.

Or. en

Módosítás 122
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 
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tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett cselekvéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, továbbá 
jogállásukat.

tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett cselekvéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, 
jogállásukat, továbbá az annak érdekében 
hozott intézkedéseket, hogy a fejlődő 
országok lakosai hozzáférhessenek az 
újonnan megjelenő termékekhez.

Or. en

Módosítás 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 
tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett cselekvéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, továbbá
jogállásukat.

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 
tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett cselekvéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, az újonnan 
megjelenő termékekhez való hozzáférés 
biztosítása érdekében meghozott 
intézkedéseket, továbbá a tevékenységek 
jogállását.

Or. en

Indokolás

Az újonnan megjelenő termékekhez való hozzáférés biztosítása érdekében hozott 
intézkedéseket ismertetni kell és az EDCTP2 értékelése során kritériumként kell alkalmazni. A 
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betegek általi hozzáférésre vonatkozó önálló értékelési kritérium hiányában nincs mód az 
EDCTP-finanszírozás alapvető célja elérésének megfelelő nyomon követésére és értékelésére.

Módosítás 124
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 
tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett cselekvéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, továbbá
jogállásukat.

Az EDCTP2-VS benyújtja az éves 
jelentést, amely részletes áttekintést ad az 
EDCTP2-program végrehajtásáról. Az 
áttekintés tájékoztatást ad minden egyes, a 
munkatervvel összhangban kiválasztott 
tevékenységről, beleértve az EDCTP-VS 
által kezelt pályázati felhívások útján 
kiválasztott közvetett cselekvéseket is. Az 
ilyen tájékoztatás tartalmazza valamennyi 
tevékenység leírását, beleértve a közvetett 
cselekvéseket is, valamint ezek 
költségvetését, a számukra biztosított 
esetleges finanszírozás értékét, az újonnan 
megjelenő termékekhez való hozzáférés 
biztosítása érdekében meghozott 
intézkedéseket, továbbá a tevékenységek 
jogállását.

Or. en

Módosítás 125
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 
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hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket és a terjesztési 
tevékenységeket.

hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket, a terjesztési 
tevékenységeket, valamint az újonnan 
megjelenő termékekhez való hozzáférés 
biztosítása érdekében meghozott 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 
hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket és a terjesztési 
tevékenységeket.

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektekre 
vonatkozó tájékoztatást, az uniós pénzügyi 
hozzájárulás részletes felhasználását, a 
nemzeti és egyéb hozzájárulások 
megoszlását, a résztvevők típusait, az 
országstatisztikákat, a közvetítői 
rendezvényeket és a terjesztési 
tevékenységeket, valamint a hozzáférés 
biztosítása érdekében meghozott 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 127
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
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benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 
hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket és a terjesztési 
tevékenységeket.

benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 
hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket és a terjesztési 
tevékenységeket, valamint a hozzáférés 
biztosítása érdekében meghozott 
intézkedéseket.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közgyűlés a döntéseit konszenzussal 
hozza meg. Konszenzus hiányában a 
közgyűlés a döntéseit legalább a 
szavazatok 75 %-os többségével hozza 
meg.

A közgyűlés a döntéseit konszenzussal 
hozza meg.

Konszenzus hiányában a közgyűlés a 
döntéseit legalább a szavazatok 75 %-os 
többségével hozza meg. Ebben az esetben 
a közgyűlés mindegyik tagja az előző 
pénzügyi évben az EDCTP2-programhoz 
nyújtott pénzügyi/természetbeni 
hozzájárulásának összegével arányos 
szavazattal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közgyűlés a döntéseit konszenzussal A közgyűlés a döntéseit legalább a 
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hozza meg. Konszenzus hiányában a
közgyűlés a döntéseit legalább a 
szavazatok 75 %-os többségével hozza 
meg.

szavazatok 75 %-os többségével hozza 
meg.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) A közgyűlés nevezi ki az 
igazgatótanácsot, amely felügyeli az 
EDCTP2-VS titkárságát, amelyet a 
közgyűlés hoz létre az EDCTP2-program 
végrehajtó testületeként.

2) A közgyűlés nevezi ki az 
igazgatótanácsot. Ekképpen eljárva a 
közgyűlés kellően figyelembe veszi a részt 
vevő államok hozzájárulását, továbbá az 
említett tanács tagsága összetételének 
kiegyensúlyozott földrajzi megoszlását is 
biztosítja. A szubszaharai afrikai országok 
legalább egy képviselőjének részvételét 
biztosítani kell.
Az igazgatótanács felügyeli az EDCTP2-
VS titkárságát, amelyet a közgyűlés hoz 
létre az EDCTP2-program végrehajtó 
testületeként.

Or. fr

Módosítás 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közgyűlés nevezi ki az 
igazgatótanácsot, amely felügyeli az 
EDCTP2-VS titkárságát, amelyet a 
közgyűlés hoz létre az EDCTP2-program 
végrehajtó testületeként. A titkárság 
feladatai a következők:

(2) A közgyűlés nevezi ki az 
igazgatótanácsot, amely felügyeli az 
EDCTP2-VS titkárságát, amelyet a 
közgyűlés hoz létre az EDCTP2-program 
végrehajtó testületeként. A titkárság 
feladatai legalább a következők:
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Or. en

Módosítás 132
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) képviseli az EDCTP2-VS-t; a) végrehajtja az éves munkatervet

Or. en

Módosítás 133
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) végrehajtja az EDCTP2-programot, és 
irányítja azokat a tevékenységeket, 
amelyeket az éves munkaterv az EDCTP2-
VS-re ruházott;

törölve

Or. en

Módosítás 134
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) közzéteszi a végrehajtott projektekkel 
kapcsolatos információkat, többek között 
az egyes projektek összértékét és a 
résztvevők nevét;

Or. ro
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Módosítás 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Tudományos tanácsadó bizottság (a 
továbbiakban: tanácsadó bizottság) ad 
tanácsot a közgyűlés számára az EDCTP2-
program stratégiai prioritásai 
tekintetében.

(3) Stratégiai tanácsadó bizottság (a 
továbbiakban: tanácsadó bizottság) ad 
stratégiai és tudományos tanácsot a 
közgyűlés, az igazgatótanács és a 
titkárság számára.

Or. en

Módosítás 136
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanácsadó bizottságot a közgyűlés nevezi 
ki; tagjai olyan európai és afrikai független 
szakértők, akik szakértelemmel 
rendelkeznek az EDCTP2-programhoz 
kapcsolódó területeken.

A tanácsadó bizottságot a közgyűlés nevezi 
ki; tagjai olyan európai és afrikai független 
szakértők, akik szakértelemmel 
rendelkeznek az EDCTP2-programhoz 
kapcsolódó területeken. A tanácsadó 
bizottság összetételének kialakításakor a 
„Horizont 2020” keretprogram 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 15. cikkével összhangban 
törekedni kell a nemek közötti egyenlőség 
elérésére

Or. en

Módosítás 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mind tudományos, mind technikai 
szempontból felülvizsgálja az EDCTP2 
éves munkatervének tervezetét annak 
tartalma, hatálya és dimenziói tekintetében, 
és ezzel kapcsolatban tanácsokat ad a 
közgyűlésnek, beleértve a program hatálya 
alá tartozó betegségek körét és az 
alkalmazandó megközelítéseket;

b) mind tudományos, mind technikai 
szempontból tanácsokat ad a 
közgyűlésnek az EDCTP2 éves 
munkatervének tervezetével kapcsolatban 
annak tartalma, hatálya és dimenziói 
tekintetében, beleértve a program hatálya 
alá tartozó betegségek körét és az 
alkalmazandó megközelítéseket;

Or. en

Módosítás 138
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közgyűlés a tudományos 
bizottsággal együttműködésben etikai 
bizottságot hoz létre.
Az etikai bizottság előzetesen jóváhagyja 
az EDCTP2-programból finanszírozott 
vagy társfinanszírozott klinikai 
vizsgálatok vizsgálati tervét, és rendszeres 
helyszíni etikai ellenőrzéseket végez. Az 
etikai bizottság a közgyűlésnek számol be.
A közgyűlés meghatározza az etikai 
bizottság tagjainak számát és kinevezésük 
részletes szabályait.

Or. en


