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Pakeitimas 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2013 
sukurtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(20134–2020 m.)4 (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“) tikslas –
daryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, prisidedant prie
viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių 
stiprinimo, be kita ko, Sąjungai pagal 
Sutarties 185 straipsnį dalyvaujant kelių 
valstybių narių vykdomose programose;

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2013 
sukurtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(20134–2020 m.)4 (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“) tikslas –
daryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, plėtojant 
glaudesnę sąveiką, didinant koordinavimą 
ir vengiant nereikalingo dubliavimosi su 
tarptautinėmis, nacionalinėmis ir 
regioninėmis mokslinių tyrimų 
programomis. Viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerystėmis, be kita ko, Sąjungai pagal 
Sutarties 185 straipsnį dalyvaujant kelių 
valstybių narių vykdomose programose, 
reikėtų siekti tų tikslų, jos turi atitikti 
tame reglamente nurodytas sąlygas, ypač 
20 straipsnį, ir visiškai atitikti programos 
„Horizontas 2020“ bendruosius 
principus;

__________________ __________________
4 OL... [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

4 OL... [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“, susijusias su viešųjų sektorių tarpusavio partnerystėmis ir kokie turėtų 
būti jų rezultatai.

Pakeitimas 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus: 
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę EDCTP1 
taikymo sritį; reikėtų toliau tobulinti 
Europos nacionalinių programų 
integravimą; reikia stiprinti ir plėsti 
bendradarbiavimą su kitais svarbiais 
viešojo ir privačiojo sektorių 
finansuotojais, įskaitant farmacijos 
pramonę; reikėtų plėtoti sąveiką su 
Europos išorės politikos veiksmais, ypač su 
Sąjungos parama vystymuisi; reikėtų 
išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles; reikia sugriežtinti 
stebėjimo priemones.

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus: 
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę EDCTP1 
taikymo sritį; besivystančių šalių 
gebėjimai patikimai atlikti ir valdyti 
klinikinius tyrimus prireikus turėtų būti 
toliau plėtojami ir stiprinami, visų pirma 
reikėtų toliau tobulinti etikos vertinimo 
komitetų ir atitinkamos reglamentavimo 
aplinkos vaidmenį ir plėtotę, 
koordinavimą, bendradarbiavimą ir, kai 
tinkama, Europos nacionalinių programų 
integravimą; reikia stiprinti ir plėsti 
bendradarbiavimą su kitais svarbiais 
viešojo ir privačiojo sektorių 
finansuotojais, įskaitant farmacijos 
pramonę; reikėtų plėtoti sąveiką su 
Europos išorės politikos veiksmais, ypač su 
Sąjungos parama vystymuisi; reikėtų 
išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles; reikia sugriežtinti 
stebėjimo priemones.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

Or. en
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Pakeitimas 34
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus: 
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę EDCTP1 
taikymo sritį; reikėtų toliau tobulinti 
Europos nacionalinių programų 
integravimą; reikia stiprinti ir plėsti 
bendradarbiavimą su kitais svarbiais 
viešojo ir privačiojo sektorių 
finansuotojais, įskaitant farmacijos 
pramonę; reikėtų plėtoti sąveiką su 
Europos išorės politikos veiksmais, ypač su 
Sąjungos parama vystymuisi; reikėtų 
išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles; reikia sugriežtinti 
stebėjimo priemones.

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus: 
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę EDCTP1 
taikymo sritį; reikėtų toliau tobulinti 
Europos nacionalinių programų 
integravimą; reikia stiprinti ir plėsti 
sąveiką su kitais svarbiais viešojo ir 
privačiojo sektorių partneriais, įskaitant 
farmacijos pramonę, pilietinę visuomenę, 
nevyriausybines organizacijas; reikėtų 
plėtoti sąveiką su Europos išorės politikos 
veiksmais, ypač su Sąjungos parama 
vystymuisi sveikatos srityje; reikėtų 
išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles; reikia sugriežtinti 
stebėjimo priemones.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

Or. en
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Pakeitimas 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus: 
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę EDCTP1 
taikymo sritį; reikėtų toliau tobulinti 
Europos nacionalinių programų 
integravimą; reikia stiprinti ir plėsti 
bendradarbiavimą su kitais svarbiais
viešojo ir privačiojo sektorių 
finansuotojais, įskaitant farmacijos 
pramonę; reikėtų plėtoti sąveiką su 
Europos išorės politikos veiksmais, ypač su 
ES parama vystymuisi; reikėtų išaiškinti ir 
supaprastinti bendro finansavimo taisykles; 
reikia sugriežtinti stebėjimo priemones.

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
EDCTP1 buvo unikali tikro dialogo su 
Afrikos mokslininkais platforma ir pradėjo 
mažinti Šiaurės ir Pietų atskirtį plėtojant 
mokslinių tyrimų gebėjimus ir užtikrinant 
mokymosi bei darbo galimybes jauniems 
Afrikos tyrėjams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus:

– reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę 
EDCTP1 taikymo sritį;

– reikėtų remti mokymo poreikius ir 
didinti besivystančių šalių pajėgumus;
– reikėtų toliau tobulinti Europos 
nacionalinių programų integravimą;

– reikėtų stiprinti ir plėsti 
bendradarbiavimą su viešojo ir privačiojo 
sektorių partneriais, įskaitant farmacijos 
pramonę, viešąsias ir privačiąsias 
partnerystes, pavyzdžiui, produktų plėtros 
partnerystę (angl. Product Development 
Partnership), nevyriausybines 
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organizacijas ir fondus;
– reikėtų plėtoti sąveiką su Europos išorės 
politikos veiksmais, ypač su ES parama 
vystymuisi;

– reikėtų išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles;

– reikia sustiprinti stebėsenos priemones;
__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

Or. fr

Pakeitimas 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) remiantis 2013 m. [...] Tarybos 
sprendimu .../2013/ES, kuriuo nustatoma 
speciali programa, kuria įgyvendinama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.)9, EDCTP2 programai galima 
skirti papildomą paramą;

(5) remiantis 2013 m. ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo nustatoma programa 
„Horizontas 2020“8a, ir 2013 m. [...] 
Tarybos sprendimu .../2013/ES, kuriuo 
nustatoma speciali programa, kuria 
įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.)9, EDCTP2 programai 
galima skirti papildomą paramą;

__________________ __________________
8a OL L … [„Horizontas 2020“ 
programa].

9 OL L … [„Horizontas 2020“ speciali 
programa].

9 OL L … [„Horizontas 2020“ speciali 
programa].

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų įtraukti nuorodą ne tik į specialiąją programą, bet ir į bendrąją programą, nes yra 
svarbu parodyti atitiktį bendrosios programos 20 straipsniui ir jame nustatytiems principams.

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Europos Sąjunga yra svarbiausia su 
skurdu susijusių ligų ir užleistų infekcinių 
ligų mokslinių tyrimų finansuotoja. 
Komisijos ir valstybių narių įnašas sudaro 
beveik ketvirtadalį (22 proc.) viso pasaulio 
vyriausybių investicijų į šią sritį. Be to, 
Europos Sąjunga yra svarbiausia 
pasaulinio lygmens veikėja sveikatos 
srityje. Pavyzdžiui, Komisija ir valstybės 
narės suteikia apytiksliai pusę lėšų, 
reikalingų Pasauliniam kovos su AIDS, 
tuberkulioze ir maliarija fondui;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) kovos su ligomis, susijusiomis su 
skurdu, rėmimas taip pat padėtų 
apsaugoti ES piliečius nuo šių ligų, nes 
didėjantis pasaulinis judumas (įskaitant 
turizmą), migrantų judėjimas ir šių ligų 
geografinio pasiskirstymo pokyčiai 
reiškia, kad Europoje gali būti susidurta 
su naujais arba pasikartojančiais su 
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šiomis ligomis susijusiais uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 39
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Sąjunga ir valstybės narės yra 
pagrindinės Pasaulinio kovos su AIDS, 
tuberkulioze ir maliarija fondo 
finansuotojos. Todėl turėtų būti 
apsvarstyta galimybė nukreipti dalį 
Sąjungos įnašo į pasaulinį fondą 
veiksmams, kuriais siekiama palengvinti 
EDCTP rezultatų perkėlimą susijusiems 
gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 40
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) 2010 m. Taryba savo išvadose dėl 
ES vaidmens sprendžiant visuotinės 
sveikatos uždavinius ragino ES skatinti 
veiksmingą ir teisingą mokslinių tyrimų, 
kurie yra naudingi visų žmonių sveikatai, 
finansavimą ir užtikrinti, kad inovacijos ir 
intervencijos padėtų surasti pasiekiamus 
ir prieinamus sprendimus. Visų pirma 
turėtų būti ištirti modeliai, kuriais 
atskiriamos išlaidos MTTP ir vaistų 
kainos, įskaitant galimybes perduoti 
technologijas besivystančioms šalims;
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Or. en

Pakeitimas 41
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) laikantis bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ tikslų, visos valstybės 
narės ir visos bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys 
turėtų turėti teisę dalyvauti EDCTP2 
programoje;

(13) laikantis bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ tikslų, visos valstybės 
narės ir visos bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys 
turėtų turėti teisę dalyvauti EDCTP2 
programoje. Turi būti užtikrinta, kad 
projektais, kuriems skiriamos lėšos pagal 
programą „Horizontas 2020“, nebūtų 
pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių 
teisė;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Sąjungos lygmeniu, viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystėmis turėtų būti 
sukurti paprasti valdymo modeliai ir 
siekiama, kad nebūtų taikomi taisyklių 
rinkiniai, kurie skiriasi nuo programos 
„Horizontas 2020“;

Or. en
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Pakeitimas 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) turėtų būti nustatytos ir pašalintos 
kliūtys, kurios trukdo naujiems dalyviams 
įsitraukti į programos įgyvendinimą. 
Todėl turėtų būti skatinamas MVĮ, 
universitetų ir mokslinių tyrimų centrų 
dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimas 44
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dalyvaujančios valstybės ketina 
prisidėti prie EDCTP2 programos 
įgyvendinimo šioje programoje nustatytu 
laikotarpiu (2014–2024 m.);

(14) dalyvaujančios valstybės ketina 
prisidėti prie EDCTP2 programos 
įgyvendinimo šioje programoje nustatytu 
laikotarpiu (2014–2020 m.);

Or. en

Pagrindimas

Dėl dviejų viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių kartų lygiagretumo skelbiant kvietimus 
teikti paraiškas nuo 2020 m. ir vėliau atsirastų administracinių išlaidų, ES mokslinių tyrimų 
finansavimas taptų dar sudėtingesnis ir nebūtų atskleistos kasmet išleidžiamos faktinės 
finansavimo sumos. Todėl viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių įgyvendinimo trukmę 
reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų bendrųjų programų įgyvendinimo 
trukme.
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Pakeitimas 45
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką ES 
lygmeniu, visų viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerysčių, finansuojamų pagal 
programą „Horizontas 2020“, trukmę 
reikėtų suderinti su bendrosios programos 
trukme, kad nebūtų vienu metu taikomi 
skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviams 
ateityje netektų susijusi papildoma 
administracinė našta;

Or. en

Pakeitimas 46
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendrosios programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu turėtų būti 
nustatyta Sąjungos dalyvavimo EDCTP2 
programoje viršutinė riba. Neviršijant tos 
ribos, Sąjungos įnašas turėtų būti lygus 
pradiniams dalyvaujančių valstybių 
įnašams, norint pasiekti didelį sverto 
poveikį ir užtikrinti tvirtesnę 
dalyvaujančių valstybių programų 
integraciją. Ta viršutine riba taip pat 
turėtų būti numatyta sulyginti bet kurios 
kitos valstybės narės arba bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, prisijungiančios prie 
EDCTP2 programos bendrosios 

(15) turėtų būti nustatyta Sąjungos 
dalyvavimo EDCTP2 programoje 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu viršutinė riba. 
Neviršijant tos ribos, Sąjungos įnašas 
turėtų būti lygus valstybių, nurodytų šio 
sprendimo 1 straipsnyje, įnašams, norint 
pasiekti didelį sverto poveikį ir užtikrinti 
tvirtesnę tų valstybių programų integraciją;
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programos „Horizontas 2020“ 
laikotarpiu, įnašus;

Or. en

Pagrindimas

Leidžiant EDCTP2 programos lėšas svarbus lankstumas.

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendrosios programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu turėtų būti 
nustatyta Sąjungos dalyvavimo EDCTP2 
programoje viršutinė riba. Neviršijant tos 
ribos, Sąjungos įnašas turėtų būti lygus 
pradiniams dalyvaujančių valstybių
įnašams, norint pasiekti didelį sverto 
poveikį ir užtikrinti tvirtesnę 
dalyvaujančių valstybių programų 
integraciją. Ta viršutine riba taip pat 
turėtų būti numatyta sulyginti bet kurios 
kitos valstybės narės arba bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, prisijungiančios prie 
EDCTP2 programos bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ 
laikotarpiu, įnašus;

(15) bendrosios programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu turėtų būti 
nustatyta Sąjungos dalyvavimo EDCTP2 
programoje viršutinė riba. Per šį laikotarpį 
ir neviršijant tos ribos, Sąjungos įnašas 
turėtų būti lygus pradiniams valstybių, 
nurodytų šio sprendimo 1 straipsnyje,
įnašams, norint pasiekti didelį sverto 
poveikį ir užtikrinti tvirtesnę šių valstybių 
programų integraciją;

Or. fr

Pakeitimas 48
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis



PE522.974v01-00 14/57 AM\1009061LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendrosios programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu turėtų 
būti nustatyta Sąjungos dalyvavimo 
EDCTP2 programoje viršutinė riba. 
Neviršijant tos ribos, Sąjungos įnašas 
turėtų būti lygus pradiniams dalyvaujančių 
valstybių įnašams, norint pasiekti didelį 
sverto poveikį ir užtikrinti tvirtesnę 
dalyvaujančių valstybių programų 
integraciją. Ta viršutine riba taip pat turėtų 
būti numatyta sulyginti bet kurios kitos 
valstybės narės arba bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies, 
prisijungiančios prie EDCTP2 programos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
laikotarpiu, įnašus;

(15) Sąjungos įnašas turėtų būti lygus 
visiems dalyvaujančių valstybių įnašams, 
norint pasiekti didelį sverto poveikį ir 
užtikrinti tvirtesnę dalyvaujančių valstybių 
programų integraciją, taip pat turėtų būti 
numatyta sulyginti bet kurios kitos 
valstybės narės arba bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies, 
prisijungiančios prie EDCTP2 programos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
laikotarpiu, įnašus;

Or. en

Pakeitimas 49
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Sąjungos finansinis įnašas turėtų 
priklausyti nuo oficialių dalyvaujančių 
valstybių įsipareigojimų padėti vykdyti 
EDCTP2 programą ir jų vykdymo;

(16) Sąjungos finansinis įnašas turėtų 
priklausyti nuo oficialių dalyvaujančių 
valstybių įsipareigojimų padėti vykdyti 
EDCTP2 programą ir jų vykdymo. Visų 
pirma klinikiniams tyrimams turėtų būti 
gautas Sąjungos finansinis įnašas tik tuo 
atveju, kai jie atliekami pagal Helsinkio 
deklaraciją ir kai taikomi tokie patys 
duomenų skaidrumo standartai kaip ir 
Reglamente [2012/0192];

Or. en
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Pakeitimas 50
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) labai svarbu, kad besivystančiose 
šalyse atliekamiems klinikiniams 
tyrimams visuomet būtų gautas 
informuoto asmens sutikimas, kuris turi 
būti duodamas iš tikrųjų turint 
informacijos ir savanoriškai;

Or. en

Pagrindimas

Informuoto asmens sutikimo gavimo gaires dažnai sunku įgyvendinti dėl mažo raštingumo, 
socialinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių. Vietiniai etikos komitetai, kurių vaidmuo labai 
svarbus gaunant informuoto asmens sutikimą, dažnai yra silpni, blogai aprūpinti ar 
neveikiantys kai kuriose valstybėse. Daugelis dalyvių gali nepakankamai suprasti įvairius 
klinikinių tyrimų aspektus dėl kalbos kliūčių, informacijos pateikimo būdų arba sąvokų, 
taikomų informuoto asmens sutikimo dokumentuose.

Pakeitimas 51
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant užtikrinti, kad programa 
būtų įgyvendinta pagal aukščiausius 
etikos standartus, EDCTP2 turėtų būti 
įsteigtas Etikos komitetas, kuris tikrintų 
klinikinių tyrimų protokolus ir atliktų 
etikos auditą vietoje;

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 
susijusios ligos besivystančiose šalyse, 
ypač Užsachario Afrikoje, spartinant 
veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių,
skirtų su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti, klinikinį kūrimą, valstybės narės 
negali deramai pasiekti dėl to, kad trūksta 
reikiamos kritinės masės tiek žmogiškųjų, 
tiek finansinių išteklių prasme, ir dėl 
siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 
susijusios ligos ir užleistos infekcinės ligos
besivystančiose šalyse, ypač Užsachario 
Afrikoje, spartinant veiksmingų, saugių,
lengvai panaudojamų ir prieinamų bei 
pritaikytų besivystančių šalių ypatingoms 
aplinkybėms medicininės intervencijos 
priemonių (diagnostikos priemonių,
vaistų, gydymo būdų ir vakcinų) klinikinį 
kūrimą, valstybės narės negali deramai 
pasiekti dėl to, kad trūksta reikiamos 
kritinės masės tiek žmogiškųjų, tiek 
finansinių išteklių prasme, ir dėl siūlomo 
veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Atsižvelgiant į 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą, šiame sprendime 
numatomos šiems tikslams pasiekti
būtinos priemonės,

Or. fr

Pakeitimas 53
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 
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susijusios ligos besivystančiose šalyse, 
ypač Užsachario Afrikoje, spartinant 
veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, skirtų 
su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti dėl to, kad trūksta 
reikiamos kritinės masės tiek žmogiškųjų, 
tiek finansinių išteklių prasme, ir dėl 
siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti,

susijusios ligos besivystančiose šalyse, 
ypač Užsachario Afrikoje, spartinant 
veiksmingų, saugių, pasiekiamų ir 
prieinamų medicininės intervencijos 
priemonių, skirtų su skurdu susijusioms ir 
užleistoms ligoms gydyti, klinikinį kūrimą, 
valstybės narės negali deramai pasiekti dėl 
to, kad trūksta reikiamos kritinės masės 
tiek žmogiškųjų, tiek finansinių išteklių 
prasme, ir dėl siūlomo veiksmo masto tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo sprendimu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) klinikinių tyrimų rezultatai ir kita 
mokslinių tyrimų veikla, atliekama pagal 
EDCTP2 programą, turėtų būti 
skleidžiama kuo sparčiau, tinkamomis 
priemonėmis ir laikantis Reglamento (ES) 
Nr. ... [„Horizonto 2020“ dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės] ir visų pirma turi būti 
taikoma laisvos prieigos taisyklė dėl 
sklaidos per mokslinių tyrimų leidinius;

Or. en

Pakeitimas 55
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) turėtų būti nustatytos ir pašalintos 
kliūtys, kurios trukdo naujiems dalyviams 
įsitraukti į programos įgyvendinimą. 
Todėl turėtų būti skatinamas MVĮ, 
universitetų ir mokslinių tyrimų centrų 
dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimas 56
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra 683 mln. EUR suma, kurią 
sudaro:

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra 683 mln. EUR suma, 
atitinkanti dalyvaujančių valstybių, 
išvardytų 1 straipsnyje, įnašus.

Or. en

Pagrindimas

Leidžiant EDCTP2 programos lėšas svarbus lankstumas.

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
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programą yra 683 mln. EUR suma, kurią 
sudaro:

programą yra 683 mln. EUR suma, 
atitinkanti dalyvaujančių valstybių, 
išvardytų 1 straipsnyje, įnašus.

Or. fr

Pakeitimas 58
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra 683 mln. EUR suma, kurią 
sudaro:

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra bent 683 mln. EUR suma, 
atitinkanti dalyvaujančių valstybių įnašus.

Or. en

Pakeitimas 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra 683 mln. EUR suma, kurią 
sudaro:

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, į EDCTP2 
programą yra 597,625 mln. EUR suma,
kurią sudaro:

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
biudžetas turėtų būti sumažintas 12,5 proc., atsižvelgiant į viso bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje programoje sumažinimą. Taip 
siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo mokslinių tyrimų finansavimo ir, 
kita vertus, partnerysčių finansavimo proporcijai.
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Pakeitimas 60
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 594 mln. EUR suma, lygi 
dalyvaujančių valstybių, nurodytų 
1 straipsnio 1 dalyje, įnašams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Leidžiant EDCTP2 programos lėšas svarbus lankstumas.

Pakeitimas 61
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 594 mln. EUR suma, lygi 
dalyvaujančių valstybių, nurodytų 
1 straipsnio 1 dalyje, įnašams;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 594 mln. EUR suma, lygi 
dalyvaujančių valstybių, nurodytų 

Išbraukta.
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1 straipsnio 1 dalyje, įnašams;

Or. fr

Pakeitimas 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 594 mln. EUR suma, lygi dalyvaujančių 
valstybių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, 
įnašams;

a) 519,75 mln. EUR suma, lygi 
dalyvaujančių valstybių, nurodytų 
1 straipsnio 1 dalyje, įnašams;

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
biudžetas turėtų būti sumažintas 12,5 proc., atsižvelgiant į viso bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje programoje sumažinimą. Taip 
siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo mokslinių tyrimų finansavimo ir, 
kita vertus, partnerysčių finansavimo proporcijai.

Pakeitimas 64
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 89 mln. EUR suma, lygi bet kurios 
kitos valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 
2 dalį, įnašams.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Leidžiant EDCTP2 programos lėšas svarbus lankstumas.

Pakeitimas 65
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 89 mln. EUR suma, lygi bet kurios 
kitos valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 2 
dalį, įnašams.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 89 mln. EUR suma, lygi bet kurios 
kitos valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 2
dalį, įnašams.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 89 mln. EUR suma, lygi bet kurios kitos 
valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 2
dalį, įnašams.

b) 77,875 mln. EUR suma, lygi bet kurios 
kitos valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 2
dalį, įnašams.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
biudžetas turėtų būti sumažintas 12,5 proc., atsižvelgiant į viso bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje programoje sumažinimą. Taip 
siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo mokslinių tyrimų finansavimo ir, 
kita vertus, partnerysčių finansavimo proporcijai.

Pakeitimas 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dalyvaujančios valstybės turi įrodyti, 
kad EDCTP2 programa atitinka sveikatos 
mokslinių tyrimų uždavinio, nurodyto 
2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo nustatoma programa „Horizontas 
2020“, ir 2013 m. ... Tarybos sprendime 
.../2013/ES, kuriuo nustatoma speciali 
programa, kuria įgyvendinama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), 
tikslus ir mokslinių tyrimų prioritetus;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiama, kad turėtų būti stipri sąsaja tarp viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerysčių veiklos ir mokslinių tyrimų prioritetų, nustatytų bendrojoje programoje 
„Horizontas 2020“.

Pakeitimas 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) dalyvaujančios valstybės turi įrodyti, 
kad EDCTP2 programa atitinka 
programos „Horizontas 2020“ 
bendruosius principus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiama, kad plėtojant viešųjų sektorių tarpusavio partnerystes svarbu 
laikytis bendrųjų principų, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos „Horizontas 2020“, 
pvz., laisvos prieigos, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.

Pakeitimas 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) dalyvaujančios valstybės turi įrodyti, 
kad EDCTP2 programa atitinka sąlygas,
nustatytas 2013 m. ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo nustatoma programa 
„Horizontas 2020“, 20 straipsnyje;

Or. en
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Pagrindimas

Šioje papildomoje konstatuojamojoje dalyje atkreipiamas dėmesys į su viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystėmis susijusius principus, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“ ir tai, kokių rezultatų tikimasi iš šių principų įgyvendinimo.

Pakeitimas 71
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kiekviena dalyvaujanti valstybė turi 
įsipareigoti prisidėti prie EDCTP2 
programos finansavimo.

e) kiekviena dalyvaujanti valstybė turi 
įsipareigoti prisidėti pinigais ir natūra prie 
EDCTP2 programos finansavimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su reglamentu, kuriuo nustatoma bendroji programa „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 72
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kiekvieno klinikinio tyrimo, visiškai 
arba iš dalies finansuojamo pagal 
EDCTP2 programą, rėmėjas turi įrodyti, 
kad iš kiekvieno asmens yra gautas 
informuoto asmens sutikimas pagal 
Helsinkio deklaraciją;

Or. en

Pagrindimas

Informuoto asmens sutikimo gavimo gaires dažnai sunku įgyvendinti dėl mažo raštingumo, 
socialinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių. Vietiniai etikos komitetai, kurių vaidmuo labai 
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svarbus gaunant informuoto asmens sutikimą, dažnai yra silpni, blogai aprūpinti ar 
neveikiantys kai kuriose valstybėse. Daugelis dalyvių gali turėti nepakankamą supratimą apie 
įvairius klinikinių tyrimų aspektus dėl kalbos kliūčių, informacijos pateikimo būdų arba 
sąvokų, taikomų informuoto asmens sutikimo dokumentuose.

Pakeitimas 73
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) prieš pradedant kiekvieną pagal 
EDCTP2 programą finansuojamą arba 
bendrai finansuojamą klinikinį tyrimą 
turi būti įvykdytos šios sąlygos:
– pagal EDCTP2 programą įsteigtas 
Etikos komitetas patvirtina klinikinio 
tyrimo protokolą;
– klinikinio tyrimo numeris 
registruojamas interneto tinklapyje, kurį 
tvarko EDCTP sekretoriatas;
– rėmėjas turi įrodyti, kad yra 
pakankamas draudimas, skirtas 
tiesioginei ar netiesioginei žalai, padarytai 
klinikinio tyrimo subjekto (-ų) sveikatai, 
kompensuoti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla gali apimti dalyvaujančių valstybių 
nacionalinių programų veiklą ir naują 
veiklą, įskaitant EDCTP2-VS 
administruojamus kvietimus teikti 

Veikla gali apimti viešųjų ar privačiųjų ne 
pelno siekiančių mokslinių tyrimų 
organizacijų vykdomą veiklą, įtrauktą į 
dalyvaujančių valstybių nacionalines 
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paraiškas. programas, ir naują veiklą, įskaitant 
EDCTP2-VS administruojamus kvietimus 
teikti paraiškas.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta „Fondation Merieux“ prašymu.

Pakeitimas 75
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Veikla įtraukiama į EDCTP2 programos 
darbo planą, kurį kiekvienais metais priima 
EDCTP2-VS, remdamasi veiklos išorės 
vertinimo, grindžiamo tarptautiniu 
tarpusavio vertinimu, remiantis
Reglamento (ES) Nr. ... [„Horizonto 2020“ 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 
14 straipsnio 1 dalimi, teigiamais 
rezultatais ir atsižvelgiant į veiklos indėlį,
siekiant EDCTP2 programos tikslų.

Veikla įtraukiama į EDCTP2 programos 
darbo planą, kurį kiekvienais metais priima 
EDCTP2-VS, remdamasi veiklos išorės 
vertinimo, grindžiamo tarptautiniu 
tarpusavio vertinimu pagal Reglamento 
(ES) Nr. ... [„Horizonto 2020“ dalyvavimo 
ir sklaidos taisyklės] 14 straipsnio 1 dalį, 
teigiamais rezultatais ir atsižvelgiant į 
veiklos indėlį, siekiant EDCTP2 programos 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 76
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2-VS sukuria ir tvarko interneto 
puslapį, remdamasi tuo pačiu modeliu 
kaip „EudraVigilance“ duomenų bazė, 
veikianti Europos vaistų agentūroje, 
kuriame ji viešai skelbtų visų EDCTP2 
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finansuojamų klinikinių tyrimų 
ataskaitas, neatsižvelgiant į tai, ar 
rezultatai yra teigiami, neigiami ar 
negalutiniai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti klinikinių tyrimų subjektus, visų pirma šalyse, kuriose 
silpna demokratija ir trūksta veiksmingų atsvarų.

Pakeitimas 77
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2-VS atlieka bent vieną pagal 
EDCTP2 programą finansuojamo arba 
bendrai finansuojamo klinikinio tyrimo 
auditą vietoje, kad galėtų kontroliuoti 
etines tyrimo atlikimo sąlygas ir 
visapusišką protokolo laikymąsi. Po 
kiekvieno audito ataskaita siunčiama 
Komisijai ir AKR delegacijai Europos 
Parlamente.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad pasaulyje nebūtų atliekamas nė vienas neetiškas klinikinis tyrimas, 
finansuojamas ES mokesčių mokėtojų lėšomis.

Pakeitimas 78
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įnašai natūra, kuriuos sudaro 
dalyvaujančių valstybių sąnaudos, patirtos 
įgyvendinant veiklą, įtrauktą į 4 straipsnio 
1 dalyje nurodytą darbo planą, arba 
susijusios su EDCTP2-VS administraciniu 
biudžetu.

b) įnašai natūra, kuriuos sudaro 
dalyvaujančių valstybių sąnaudos, patirtos 
įgyvendinant veiklą, iš anksto įtrauktą į 
4 straipsnio 1 dalyje nurodytą darbo planą, 
arba susijusios su EDCTP2-VS 
administraciniu biudžetu.

Or. en

Pakeitimas 79
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamentas (ES) Nr. ... [„Horizonto 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 
taikomas netiesioginiams veiksmams, 
kuriuos atrenka ir finansuoja EDCTP-VS 
pagal 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą darbo 
planą arba remdamasi EDCTP2-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas. Pagal tą reglamentą EDCTP2-
VS laikoma finansavimo įstaiga, teikiančia 
finansinę paramą netiesioginiams 
veiksmams finansuoti pagal šio sprendimo 
II priedą.

1. Reglamentas (ES) Nr. ... [„Horizonto 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 
taikomas netiesioginiams veiksmams, 
kuriuos atrenka ir finansuoja EDCTP-VS,
remdamasi EDCTP2-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas. Pagal tą reglamentą EDCTP2-
VS laikoma finansavimo įstaiga, teikiančia 
finansinę paramą netiesioginiams 
veiksmams finansuoti pagal šio sprendimo 
II priedą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti dviprasmiškumo dėl to, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ 
taisyklės yra taikomos ir projektai integruojami bei atrenkami remiantis kvietimais teikti 
paraiškas.

Pakeitimas 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho



PE522.974v01-00 30/57 AM\1009061LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Remiantis skaidrumo ir 
nediskriminavimo principais, išdėstytais 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 1 dalyje ir 128 
straipsnio 1 dalyje, EDCTP2 
organizuojami kvietimai teikti paraiškas 
skelbiami programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių portalo interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Per trišalio dialogo derybas dėl programos „Horizontas 2020“ institucijos susitarė skatinti 
didesnę visų kvietimų teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Horizontas 2020“ 
darną. Todėl Komisija pasiūlė skatinti skelbti viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių ir 
viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių organizuojamus kvietimus teikti paraiškas 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale. Šiuo pakeitimu siekiama paversti asmeninę 
pareigą teisiniu reikalavimu, kuriuo pareiškėjams užtikrinamas paprastos ir prieinamos 
informacijos teikimas.

Pakeitimas 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį EDCTP2 programos 
vertinimą. Komisija parengia to vertinimo 
ataskaitą, į kurią įtraukiamos Komisijos 
vertinimo išvados ir pastabos. Iki 2018 m. 
birželio 30 d. Komisija nusiunčia tą 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį EDCTP2 programos 
vertinimą. Komisija parengia to vertinimo 
ataskaitą, į kurią įtraukiamos Komisijos 
vertinimo išvados ir pastabos. Iki 2018 m. 
birželio 30 d. Komisija nusiunčia tą 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Tarpinis EDCTP2 programos vertinimas 
yra programos „Horizontas 2020“ 
tarpinio vertinimo dalis, kuri įtraukiama į 
šios programos tarpinį vertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 82
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį EDCTP2 programos 
vertinimą. Komisija parengia to vertinimo 
ataskaitą, į kurią įtraukiamos Komisijos 
vertinimo išvados ir pastabos. Iki 2018 m. 
birželio 30 d. Komisija nusiunčia tą 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

1. Iki 2018 m. birželio 30 d. Komisija 
atlieka tarpinį EDCTP2 programos 
vertinimą. Komisija parengia to vertinimo 
ataskaitą, į kurią įtraukiamos Komisijos 
vertinimo išvados ir pastabos. Iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. Komisija nusiunčia tą 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos besivystančiose 
šalyse, ypač Užsachario Afrikoje, 
spartinant veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, 
skirtų su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti, klinikinį kūrimą bendradarbiaujant 
su Užsachario Afrikos šalimis.

EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos ir užleistos 
infekcinės ligos, skiriant dėmesį ligoms, 
nuo kurių ypač kenčia pažeidžiamiausi 
gyventojai, būtent moterys ir vaikai. Šiuo 
tikslu numatyta spartinti veiksmingų, 
saugių, lengvai panaudojamų ir prieinamų
bei pritaikytų besivystančių šalių 
ypatingoms aplinkybėms medicininės 
intervencijos priemonių klinikinį kūrimą 
bendradarbiaujant su besivystančiomis 
šalimis, ypač su Užsachario Afrikos 
šalimis. Klinikinis kūrimas turėtų apimti 
visas I ir IV etapo dalis. 
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Or. fr

Pakeitimas 84
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos besivystančiose 
šalyse, ypač Užsachario Afrikoje, 
spartinant veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, skirtų 
su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą bendradarbiaujant su 
Užsachario Afrikos šalimis.

EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos besivystančiose 
šalyse, ypač Užsachario Afrikoje, 
spartinant veiksmingų, saugių, pasiekiamų
ir prieinamų medicininės intervencijos 
priemonių, skirtų su skurdu susijusioms ir 
užleistoms ligoms gydyti, klinikinį kūrimą 
bendradarbiaujant su Užsachario Afrikos 
šalimis.

Or. en

Pakeitimas 85
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos besivystančiose 
šalyse, ypač Užsachario Afrikoje, 
spartinant veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, skirtų 
su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą bendradarbiaujant su 
Užsachario Afrikos šalimis.

EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos besivystančiose 
šalyse, ypač Užsachario Afrikoje, 
spartinant veiksmingų, saugių, pasiekiamų
ir prieinamų medicininės intervencijos 
priemonių, skirtų su skurdu susijusioms 
ligoms gydyti, klinikinį kūrimą
bendradarbiaujant su Užsachario Afrikos 
šalimis.

Or. en
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Pakeitimas 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių
ŽIV / AIDS, tuberkuliozei, maliarijai ir 
kitoms su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti ir iki programos pabaigos pateikti 
bent vieną naują medicininės 
intervencijos priemonę; parengti bent 30
išsamaus dabartinių medicininės 
intervencijos priemonių naudojimo gairių; 
ir padaryti nors 20 bandomųjų medicininės 
intervencijos priemonių klinikinio kūrimo 
pažangą.

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių su 
skurdu susijusioms ligoms ir užleistoms 
infekcinėms ligoms gydyti ir iki programos 
pabaigos parengti išsamaus dabartinių
medicininės intervencijos priemonių 
naudojimo gaires; taip pat padaryti 
bandomųjų medicininės intervencijos 
priemonių klinikinio kūrimo pažangą;

Or. fr

Pakeitimas 87
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių
ŽIV / AIDS, tuberkuliozei, maliarijai ir
kitoms su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti ir iki programos pabaigos pateikti 
bent vieną naują medicininės intervencijos 
priemonę; parengti bent 30 išsamaus 
dabartinių medicininės intervencijos 
priemonių naudojimo gairių; ir padaryti 
nors 20 bandomųjų medicininės 
intervencijos priemonių klinikinio kūrimo 
pažangą;

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių su 
skurdu susijusioms ligoms, pvz., 
ŽIV / AIDS, tuberkuliozei ir maliarijai, 
taip pat kitoms su skurdu susijusioms ir 
užleistoms ligoms gydyti ir iki programos 
pabaigos pateikti bent vieną naują 
medicininės intervencijos priemonę; 
parengti bent 30 išsamaus dabartinių 
medicininės intervencijos priemonių 
naudojimo gairių; ir padaryti nors 20
bandomųjų medicininės intervencijos 
priemonių klinikinio kūrimo pažangą;
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Or. en

Pakeitimas 88
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių 
ŽIV / AIDS, tuberkuliozei, maliarijai ir 
kitoms su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti ir iki programos pabaigos pateikti 
bent vieną naują medicininės intervencijos 
priemonę; parengti bent 30 išsamaus 
dabartinių medicininės intervencijos 
priemonių naudojimo gairių; ir padaryti 
nors 20 bandomųjų medicininės 
intervencijos priemonių klinikinio kūrimo 
pažangą;

a) daugiau naujų arba patobulintų, 
pasiekiamų ir tinkamų medicininės 
intervencijos priemonių ŽIV / AIDS, 
tuberkuliozei, maliarijai, užleistoms 
infekcinėms ligoms ir kitoms su skurdu 
susijusioms ligoms gydyti ir iki programos 
pabaigos pateikti bent vieną naują 
medicininės intervencijos priemonę; 
parengti bent 30 išsamaus dabartinių 
medicininės intervencijos priemonių 
naudojimo gairių; ir padaryti nors 20 
bandomųjų medicininės intervencijos 
priemonių klinikinio kūrimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geresnis susijusių nacionalinių programų 
koordinavimas, derinimas ir integravimas, 
siekiant padidinti ekonominį Europos 
viešųjų investicijų veiksmingumą;

c) geresnis susijusių nacionalinių programų 
koordinavimas, derinimas ir prireikus 
integravimas, siekiant padidinti ekonominį 
Europos viešųjų investicijų veiksmingumą;
Be to, turėtų būti nustatyti tikslu 
grindžiami mokslinių tyrimų prioritetai 
siekiant paspartinti rezultatų gavimą ir 
prisidėti prie su skurdu susijusių ir 
užleistų ligų išnaikinimo;
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Or. en

Pakeitimas 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geresnis susijusių nacionalinių programų 
koordinavimas, derinimas ir integravimas, 
siekiant padidinti ekonominį Europos 
viešųjų investicijų veiksmingumą;

c) geresnis susijusių nacionalinių programų 
koordinavimas, derinimas ir integravimas, 
siekiant padidinti ekonominį Europos 
viešųjų investicijų veiksmingumą. Be to, 
turėtų būti nustatyti tikslu grindžiami 
mokslinių tyrimų prioritetai siekiant 
paspartinti rezultatų gavimą ir prisidėti 
prie su skurdu susijusių ir užleistų ligų 
išnaikinimo;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais;

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
(arba) privačiojo sektorių finansuotojais,
siekiant užtikrinti, kad būtų sustiprintas 
visų mokslinių tyrimų poveikis ir 
atsižvelgta į sąveikas, taip pat pritraukti 
ištekliai ir investicijos.

Or. en

Pakeitimas 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais;

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių partneriais;

Or. fr

Pakeitimas 93
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didesnis poveikis dėl veiksmingo 
bendradarbiavimo pagal atitinkamas ES 
iniciatyvas, įskaitant ES paramą 
vystymuisi.

e) geresnis koordinavimas, derinimas ir, 
kai tinkama, integravimas su 
atitinkamomis Europos Sąjungos 
iniciatyvomis siekiant geriau išnaudoti 
sąveiką, sukurti visapusišką inovacijų 
grandinę, apimančią nuo klinikinių 
tyrimų iki gydymo atlikimo, ir padidinti 
Europos viešųjų investicijų 
veiksmingumą. Todėl labai svarbi 
EDCTP2 programos ir Europos plėtros 
fondo sąveika.

Or. en

Pakeitimas 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didesnis poveikis dėl veiksmingo 
bendradarbiavimo pagal atitinkamas ES 

e) geresnis koordinavimas, derinimas ir, 
kai tinkama, integravimas su 
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iniciatyvas, įskaitant ES paramą 
vystymuisi.

atitinkamomis Europos Sąjungos 
iniciatyvomis, įskaitant ES paramą 
vystymuisi ir kitas pagrindines 
iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti 
mokslinius tyrimus ir vystymąsi su skurdu 
susijusių ligų, produktų vystymo 
partnerysčių ir kitų vyriausybės 
vadovaujamų programų srityje, siekiant 
geriau išnaudoti sąveiką, sukurti 
visapusišką inovacijų grandinę, 
apimančią nuo klinikinių tyrimų iki 
gydymo atlikimo, ir padidinti Europos 
viešųjų investicijų veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Organizacijos „Gydytojai be sienų“ siūlomas papildomas tekstas.

Pakeitimas 95
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) indėlis į atvirų inovacijų modelių 
tyrimą poreikiams grindžiamiems 
moksliniams tyrimams, taip pat 
pasiekiami ir prieinami rezultatai kartu su 
kitais ES įsipareigojimais sveikatos MTTP 
srityje.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) didesnis veiksmų, vykdomų pagal 
EDCTP2 programą, matomumas Europos 
ir tarptautiniu lygmenimis.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti naujų arba patobulintų medicininės 
intervencijos priemonių, kuriomis 
gydomos su skurdu susijusios ligos, 
klinikinius tyrimus, vykdomus remiantis 
Europos ir besivystančių šalių, ypač 
Užsachario Afrikos šalių, partneryste.

a) remti naujų arba patobulintų medicininės 
intervencijos priemonių, kuriomis 
gydomos su skurdu susijusios ligos ir 
užleistos infekcinės ligos, klinikinius 
tyrimus, vykdomus remiantis Europos ir 
besivystančių šalių, ypač Užsachario 
Afrikos šalių, partneryste.

Or. fr

Pakeitimas 98
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti naujų arba patobulintų medicininės 
intervencijos priemonių, kuriomis 
gydomos su skurdu susijusios ligos, 
klinikinius tyrimus, vykdomus remiantis 
Europos ir besivystančių šalių, ypač 
Užsachario Afrikos šalių, partneryste.

a) remti naujų arba patobulintų medicininės 
intervencijos priemonių, kuriomis 
gydomos su skurdu susijusios ir užleistos 
ligos, klinikinius tyrimus, vykdomus 
remiantis Europos ir besivystančių šalių, 
ypač Užsachario Afrikos šalių, partneryste.

Or. en



AM\1009061LT.doc 39/57 PE522.974v01-00

LT

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kai tinkama, strateginis patariamasis 
komitetas konsultuoja dėl tikslinių 
produktų profilių siekiant valdyti 
investicinius sprendimus pagal sutartus 
prioritetus.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta organizacijos „Gydytojai be sienų“ siūlymu.

Pakeitimas 100
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių bent iki 600, palyginti su
400 pagal EDCTP1, kad bent 90 % jų 
toliau tęstų savo mokslinę karjerą 
Užsachario Afrikos šalyse ne trumpiau 
kaip vienus metus po stipendijos gavimo.

Užduotis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių nuo 400 pagal EDCTP1, 
tvirtai skatinant ir padedant jiems tęsti
savo mokslinę karjerą Užsachario Afrikos 
šalyse po stipendijos gavimo.

Or. en

Pakeitimas 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių bent iki 600, palyginti su 
400 pagal EDCTP1, kad bent 90 % jų 
toliau tęstų savo mokslinę karjerą 
Užsachario Afrikos šalyse ne trumpiau 
kaip vienus metus po stipendijos gavimo.

Rodiklis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių bent iki 600, palyginti su 
400 pagal EDCTP1, kad bent 90 % jų 
toliau tęstų savo mokslinę karjerą 
Užsachario Afrikos šalyse arba 
sprendžiant su jomis susijusius klausimus 
ne trumpiau kaip vienus metus po 
stipendijos gavimo.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto e papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais.

e) pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių partneriais siekiant 
reikšmingai padidinti finansinį įnašą 
programai EDCTP2.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto e papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti iš besivystančių šalių 
gautus įnašus bent iki 30 mln. EUR, 

Išbraukta.
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palyginti su 14 mln. EUR pagal EDCTP1.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto e papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: gauti papildomų viešojo ar 
privačiojo sektorių įnašų bent iki 
500 mln. EUR, palyginti su 71 mln. EUR 
pagal EDCTP1.

Išbraukta.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) didinti veiksmų, vykdomų pagal 
EDCTP2 programą, žinomumą Europos 
ir pasaulio lygmenimis, visų pirma 
besivystančiose šalyse, naudojantis 
politinio dialogo forumais, pavyzdžiui, 
AKR ir ES jungtine parlamentine 
asamblėja arba ES ir Afrikos 
aukščiausiojo lygio vadovų susitikimais.

Or. fr

Pakeitimas 106
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirmos pastraipos 3 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus įgyvendinant Sąjungos, 
nacionalines ir tarptautines paramos 
vystymuisi iniciatyvas, siekiant užtikrinti 
papildomumą ir padidinti pagal EDCTP 
finansuojamos veiklos rezultatų poveikį.

f) Pradėti bendradarbiauti ir vykdyti 
bendrus veiksmus įgyvendinant Sąjungos, 
nacionalines ir tarptautines paramos 
vystymuisi iniciatyvas, siekiant užtikrinti 
papildomumą ir padidinti pagal EDCTP 
finansuojamos veiklos rezultatų poveikį. 
Visų pirma, derinti pagal EDCTP2 
programą finansuojamą veiklą su 
iniciatyvomis, vykdomomis PSO ekspertų 
konsultacinės darbo grupės MTTP 
finansavimo ir koordinavimo procese.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su infekcinėmis su 
skurdu susijusiomis ligomis, tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 
bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su ligomis, kurios 
susijusios su skurdu, taip pat su 
užleistomis infekcinėmis ligomis, tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 
bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimas 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su infekcinėmis su 
skurdu susijusiomis ligomis, tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 
bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 
bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 109
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su infekcinėmis su 
skurdu susijusiomis ligomis, tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 
bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su ligomis, 
susijusiomis su skurdu, ir užleistomis 
ligomis, tinklo, koordinavimo, derinimo, 
bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės ir 
užleistų infekcinių ligų klinikinių tyrimų, 
mokslinių tyrimų ir susijusios veiklos 
rėmimas;

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės, ir su 
skurdu susijusių užleistų ligų klinikinių 
tyrimų, mokslinių tyrimų ir susijusios 
veiklos rėmimas. Ypač daug dėmesio 
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turėtų būti skiriama užleistoms ligoms, 
kuriomis jau serga daug žmonių 
Užsachario Afrikoje ir Europoje;

Or. en

Pakeitimas 111
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės ir 
užleistų infekcinių ligų klinikinių tyrimų, 
mokslinių tyrimų ir susijusios veiklos 
rėmimas;

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės, ir su 
skurdu susijusių užleistų ligų klinikinių 
tyrimų, mokslinių tyrimų ir susijusios 
veiklos rėmimas. Ypač daug dėmesio 
turėtų būti skiriama ligoms, kuriomis jau 
serga daug žmonių Užsachario Afrikoje ir 
Europoje;

Or. en

Pakeitimas 112
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės ir
užleistų infekcinių ligų klinikinių tyrimų, 
mokslinių tyrimų ir susijusios veiklos 
rėmimas;

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos ir tuberkuliozės, 
taip pat kitų su skurdu susijusių ir užleistų 
infekcinių ligų klinikinių tyrimų, mokslinių 
tyrimų ir susijusios veiklos rėmimas;

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pajėgumų vystymo skatinimas, siekiant 
užtikrinti klinikinių tyrimų ir susijusių 
mokslinių tyrimų vykdymą besivystančiose 
šalyse, teikiant dotacijas, skirtas 
jaunesniųjų (vyresniųjų) stipendininkų 
karjerai plėtoti, judumui skatinti, 
darbuotojų mainams užtikrinti, mokslinių 
tyrimų mokymo tinklams plėtoti, etikos ir 
reguliavimo įstaigoms stiprinti, stebėjimui 
ir partnerystei individualiu arba instituciniu 
lygmeniu remti;

c) pajėgumų vystymo skatinimas, siekiant 
užtikrinti klinikinių tyrimų ir susijusių 
mokslinių tyrimų vykdymą besivystančiose 
šalyse, visų pirma Užsachario Afrikoje, 
teikiant dotacijas, skirtas jaunesniųjų 
(vyresniųjų) stipendininkų karjerai plėtoti, 
judumui skatinti, darbuotojų mainams 
užtikrinti, mokslinių tyrimų mokymo 
tinklams plėtoti, etikos ir reguliavimo 
įstaigoms stiprinti, stebėjimui ir 
partnerystei individualiu arba instituciniu 
lygmeniu remti;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pajėgumų vystymo skatinimas, siekiant 
užtikrinti klinikinių tyrimų ir susijusių 
mokslinių tyrimų vykdymą besivystančiose 
šalyse, teikiant dotacijas, skirtas 
jaunesniųjų (vyresniųjų) stipendininkų 
karjerai plėtoti, judumui skatinti, 
darbuotojų mainams užtikrinti, mokslinių 
tyrimų mokymo tinklams plėtoti, etikos ir 
reguliavimo įstaigoms stiprinti, stebėjimui 
ir partnerystei individualiu arba instituciniu 
lygmeniu remti;

c) pajėgumų vystymo skatinimas, siekiant 
užtikrinti klinikinių tyrimų ir susijusių 
mokslinių tyrimų vykdymą besivystančiose 
šalyse, teikiant dotacijas, skirtas 
jaunesniųjų (vyresniųjų) stipendininkų 
karjerai plėtoti, judumui skatinti, 
darbuotojų mainams užtikrinti, mokslinių 
tyrimų mokymo tinklams plėtoti, etikos ir 
reguliavimo įstaigoms stiprinti, stebėjimui 
ir partnerystei individualiu arba instituciniu 
ar regioniniu lygmeniu remti;

Or. en
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Pakeitimas 115
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir 
bendrų veiksmų su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais 
vykdymas;

d) bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir 
bendrų veiksmų su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais 
vykdymas siekiant sustiprinti 
nacionalines sveikatos priežiūros sistemas 
ir palengvinti rezultatų perdavimą 
susijusiems gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir 
bendrų veiksmų su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais 
vykdymas;

d) bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir 
bendrų veiksmų su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais 
vykdymas, įskaitant pramonės ir produktų 
vystymo partnerystes;

Or. en

Pakeitimas 117
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) griežtų įpareigojimų nustatymas 
siekiant užtikrinti produktų 
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pasiekiamumą ir prieinamumą, įskaitant 
reikalavimus registruoti produktus visose 
jų paplitimo šalyse, ir privalomos 
reguliavimo institucijos paskyrimas 
siekiant užtikrinti produkto gamybą ir 
įperkamumą visose mažų ir vidutinių 
pajamų šalyse;

Or. en

Pakeitimas 118
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto pirmos pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) užtikrinimas, kad nebus pažeistos 
žmogaus teisės, visų pirma taikant šias 
priemones:
– etikos vertinimo auditus vietoje;
– klinikinio tyrimo ataskaitų paskelbimą 
lengvai surandama forma EDCTP 
interneto svetainėje per vienus metus po 
tyrimo užbaigimo,
– privalomų taisyklių, susijusių su sunkių 
atvejų įrašais ir farmakologiniu budrumu, 
paskelbimą rėmėjams.

Or. en

Pakeitimas 119
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 EDCTP2 programą įgyvendina EDCTP2-
VS, remdamasi metiniu darbo planu ir 
daugiamečiu strateginiu darbo planu, kurį 

EDCTP2 programą įgyvendina EDCTP2-
VS, remdamasi metiniu darbo planu ir 
daugiamečiu strateginiu darbo planu, kurį 
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parengė EDCTP2-VS ir priėmė EDCTP2-
VS generalinė asamblėja po tarptautinio 
tarpusavio vertinimo ir išankstinio 
Komisijos patvirtinimo.

parengė EDCTP2-VS, pasikonsultavusi su 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, ir 
priėmė EDCTP2-VS generalinė asamblėja 
po tarptautinio tarpusavio vertinimo ir 
išankstinio Komisijos patvirtinimo.

Metiniame darbo plane nustatomos temos 
ir įgyvendintina veikla koordinuojant su 
nacionalinėmis programomis, įskaitant 
kvietimus teikti paraiškas, kuriuos 
paskelbs EDCTP2-VS, kad atrinktų ir 
finansuotų netiesioginius veiksmus, taip 
pat biudžetas ir EDCTP2 finansavimas, 
skirtas toms temoms ir veiklai.
EDCTP2 programa turėtų būti siekiama 
mokslinio koordinavimo ir keitimosi 
informacija su atitinkamomis viešojo ar 
privačiojo sektoriaus iniciatyvomis, 
įskaitant iniciatyvas pagal programą 
„Horizontas 2020“, pvz., naujoviškų 
vaistų iniciatyvą ir strateginę sveikatos 
darbo grupę.

Or. en

Pakeitimas 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metiniame darbo plane nustatomos temos 
ir įgyvendintina veikla, įskaitant kvietimus 
teikti paraiškas, kuriuos paskelbs EDCTP2-
VS, kad atrinktų ir finansuotų 
netiesioginius veiksmus, taip biudžetas ir 
EDCTP2 finansavimas, skirtas toms 
temoms ir veiklai.

Metiniame darbo plane nustatomos temos 
ir įgyvendintina veikla koordinuojant, kai 
tinkama, su nacionalinėmis programomis, 
įskaitant kvietimus teikti paraiškas, kuriuos 
paskelbs EDCTP2-VS, kad atrinktų ir 
finansuotų netiesioginius veiksmus, taip 
biudžetas ir EDCTP2 finansavimas, skirtas 
toms temoms ir veiklai. EDCTP2 
programa turėtų būti siekiama mokslinio 
koordinavimo ir keitimosi informacija su 
atitinkamomis viešojo ar privačiojo 
sektoriaus iniciatyvomis, įskaitant 
iniciatyvas pagal programą „Horizontas 
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2020“, pvz., naujoviškų vaistų iniciatyvą 
ir strateginę sveikatos darbo grupę.

Or. en

Pakeitimas 121
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metiniame darbo plane nustatomos temos 
ir įgyvendintina veikla, įskaitant kvietimus 
teikti paraiškas, kuriuos paskelbs EDCTP2-
VS, kad atrinktų ir finansuotų 
netiesioginius veiksmus, taip biudžetas ir 
EDCTP2 finansavimas, skirtas toms 
temoms ir veiklai.

Metiniame darbo plane nustatomos temos 
ir įgyvendintina veikla, įskaitant veiklą, 
kurią pradeda vykdyti dalyvaujančios 
valstybės, ir kvietimus teikti paraiškas, 
kuriuos paskelbs EDCTP2-VS, kad 
atrinktų ir finansuotų netiesioginius 
veiksmus, taip biudžetas ir EDCTP2 
finansavimas, skirtas toms temoms ir 
veiklai.

Or. en

Pakeitimas 122
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos, įskaitant netiesioginius 
veiksmus, aprašymą, jos biudžetą, jeigu jai 

EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos, įskaitant netiesioginius 
veiksmus, aprašymą, jos biudžetą, jeigu jai 
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skirtas finansavimas – to finansavimo vertę 
ir jos statusą.

skirtas finansavimas – to finansavimo 
vertę, jos statusą ir priemones, kurių 
imamasi siekiant užtikrinti galimybę 
naudotis naujais produktais gyventojams 
besivystančiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos, įskaitant netiesioginius 
veiksmus, aprašymą, jos biudžetą, jeigu jai 
skirtas finansavimas – to finansavimo vertę 
ir jos statusą.

EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos, įskaitant netiesioginius 
veiksmus, aprašymą, jos biudžetą, jeigu jai 
skirtas finansavimas – to finansavimo 
vertę, priemones, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti galimybę naudotis naujais 
produktais, ir jos statusą.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurių imamasi siekiant užtikrinti galimybę naudotis naujais produktais, turėtų būti 
aprašytos ir naudojamos kaip EDCTP2 programos vertinimo kriterijai. Nesant tikslių 
vertinimo kriterijų, apimančių pacientų galimybes naudotis produktais, pagrindinio EDCTP 
programos finansavimo tikslo įgyvendinimas nebus pakankamai stebimas ir vertinimas.

Pakeitimas 124
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos, įskaitant netiesioginius 
veiksmus, aprašymą, jos biudžetą, jeigu jai 
skirtas finansavimas – to finansavimo vertę 
ir jos statusą.

EDCTP2-VS teikia metinę ataskaitą, 
kurioje pateikiama išsami EDCTP2 
programos įgyvendinimo apžvalga. Toje 
apžvalgoje pateikiama informacija apie 
kiekvieną veiklą, atrinktą pagal darbo 
planą, įskaitant netiesioginius veiksmus, 
atrinktus pagal EDCTP-VS 
administruojamus kvietimus teikti 
paraiškas. Tokia informacija apima 
kiekvienos veiklos, įskaitant netiesioginius 
veiksmus, aprašymą, jos biudžetą, jeigu jai 
skirtas finansavimas – to finansavimo 
vertę, priemones, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti galimybę naudotis naujais 
produktais, ir jos statusą.

Or. en

Pakeitimas 125
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą.

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius, sklaidos veiklą ir 
priemones, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti galimybę naudotis naujais 
produktais.

Or. en
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Pakeitimas 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą.

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktus ir finansuoti 
atrinktus projektus, išsamūs duomenys 
apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą bei 
priemones, kuriomis suteikiamos prieigos 
galimybės.

Or. en

Pakeitimas 127
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą.

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą bei 
priemones, kuriomis suteikiamos prieigos 
galimybės.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GA priima sprendimus bendru sutarimu. 
Nepasiekus bendro sutarimo, GA priima 
sprendimus ne mažiau kaip 75 % balsų 
dauguma.

GA priima sprendimus bendru sutarimu.

Nepasiekus bendro sutarimo, GA priima 
sprendimus ne mažiau kaip 75 % balsų 
dauguma. Tokiu atveju kiekvienas GA 
narys turi balsų skaičių, kuris yra 
proporcingas jo finansinio įnašo sumai 
pagal EDCTP2 programą per praėjusius 
finansinius metus.

Or. fr

Pakeitimas 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GA priima sprendimus bendru sutarimu. 
Nepasiekus bendro sutarimo, GA priima 
sprendimus ne mažiau kaip 75 % balsų 
dauguma.

GA priima sprendimus ne mažiau kaip 
75 % balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) GA skiria valdybą, kuri vadovauja 
EDCTP2-VS, kurią įsteigė GA kaip 
EDCTP2 programos vykdomąją įstaigą, 
sekretoriatui (toliau – SEK).

2) GA skiria valdybą. Tai darydama GA 
tinkamai atsižvelgia į dalyvaujančių 
valstybių įnašą ir prižiūri, kad būtų 
išlaikyta minėtos valdybos geografinio 
pasiskirstymo pusiausvyra. Užtikrinama, 
kad dalyvautų bent vienas Užsahario 
Afrikos šalių atstovas.
Valdyba vadovauja EDCTP2-ĮS 
sekretoriatui (toliau – SEK), kurį GA 
įsteigia kaip EDCTP2 programos 
vykdomąją įstaigą.

Or. fr

Pakeitimas 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) GA skiria valdybą, kuri vadovauja
EDCTP2-VS, kurią įsteigė GA kaip 
EDCTP2 programos vykdomąją įstaigą, 
sekretoriatui (toliau – SEK). SEK vykdo 
šias užduotis:

(2) GA skiria valdybą, kuri vadovauja 
EDCTP2-VS, kurią įsteigė GA kaip 
EDCTP2 programos vykdomąją įstaigą, 
sekretoriatui (toliau – SEK). SEK vykdo 
bent šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 132
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atstovauti EDCTP2-VS; a) vykdyti metinį darbo planą;

Or. en

Pakeitimas 133
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įgyvendinti EDCTP2 programą ir 
valdyti tą veiklą, kuri pavesta EDCTP2-
VS pagal metinį darbo planą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 134
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skelbti informaciją apie 
įgyvendinamus projektus, įskaitant 
bendrą kiekvieno projekto vertę ir dalyvių 
vardus ir pavardes arba pavadinimus;

Or. ro

Pakeitimas 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Mokslo patariamasis komitetas (toliau –
MPK) konsultuoja GA dėl strateginių 
EDCTP2 programos prioritetų.

3) Strateginis patariamasis komitetas 
(toliau – SPK) teikia strategines ir 
mokslines konsultacijas GA, valdybai ir 
SEK.

Or. en

Pakeitimas 136
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MPK skiria generalinė asamblėja ir jį 
sudaro su EDCTP2 programa susijusių 
sričių nepriklausomi Europos ir Afrikos 
ekspertai.

MPK skiria generalinė asamblėja ir jį
sudaro su EDCTP2 programa susijusių 
sričių nepriklausomi Europos ir Afrikos 
ekspertai. Jos sudėtimi siekiama lyčių 
lygybės pagal 2013 m. ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo nustatoma programa 
„Horizontas 2020“, 15 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo pirmos pastraipos 3 punkto antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūrėti EDCTP2 metinio darbo plano 
projekto turinį, taikymo sritį ir mastą ir
konsultuoti GA susijusiais klausimais, 
įskaitant į programą įtrauktas ligas ir 
priimtinus mokslinius ir techninius 
metodus;

b) konsultuoja GA su EDCTP2 metinio 
darbo plano projekto turiniu, taikymo 
sritimi ir mastu susijusiais klausimais, 
įskaitant į programą įtrauktas ligas ir 
priimtinus mokslinius ir techninius 
metodus;
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3a) GA, bendradarbiaudama su Mokslo 
komitetu, įsteigia Etikos komitetą.
Etikos komitetas iš anksto tvirtina 
kiekvieno pagal EDCTP2 programą 
finansuojamo arba bendrai finansuojamo 
klinikinio tyrimo protokolą ir atlieka 
reguliarius etikos auditus vietoje. Etikos 
komitetas pavaldus GA.
GA nustato Etikos komiteto narių skaičių 
ir jų skyrimo sąlygas.
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