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Grozījums Nr. 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulu (ES) Nr. …/20134

izveidotās Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020) (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) mērķis ir palielināt 
ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
veicinot publiskā–publiskā sektora 
partnerību nostiprināšanos, tostarp 
Savienībai saskaņā ar Līguma 185. pantu 
piedaloties vairāku dalībvalstu sāktajās 
programmās.

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulu (ES) Nr. …/20134

izveidotās Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020) (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) mērķis ir palielināt 
ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
izveidojot ciešāku sinerģiju, palielinot 
koordināciju un novēršot nevajadzīgu
funkciju dublēšanos ar starptautiska, 
valsts un reģionāla līmeņa pētniecības 
programmām. Publiskā–publiskā sektora 
partnerībām, tostarp Savienībai saskaņā ar 
Līguma 185. pantu piedaloties vairāku 
dalībvalstu sāktajās programmās, būtu 
jāsasniedz šie mērķi, jāizpilda šajā regulā, 
jo īpaši tās 20. pantā, paredzētie 
nosacījumi un pilnībā jāievēro vispārējie 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
piemērojamie principi.

__________________ __________________
4 OV... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

4 OV... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

Or. en

Pamatojums

Šim apsvērumam pievienotajā tekstā ir uzsvērti svarīgie principi, par kuriem ir panākta 
vienošanās sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz P2P, kā arī uz to 
faktiskajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk 
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem: jāmaina 
un jāpaplašina EDCTP1 līdzšinējais 
tvērums; būtu jāturpina dziļāka Eiropas 
nacionālo programmu integrēšana; 
jāpastiprina un jāpaplašina sadarbība ar 
citiem lielākajiem publiskajiem un 
privātajiem finansētājiem, tostarp 
farmācijas nozari; būtu jāveido sinerģija ar 
Eiropas ārpolitikas pasākumiem, jo īpaši ar 
Savienības attīstības palīdzības 
instrumentiem; būtu jāprecizē un 
jāvienkāršo noteikumi par līdzfinansējumu; 
jāpastiprina pārraudzības instrumenti.

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk 
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem: jāmaina 
un jāpaplašina EDCTP1 līdzšinējais 
tvērums; vajadzības gadījumā būtu vēl 
vairāk jāpilnveido un jāstiprina 
jaunattīstības valstu spēja pareizi veikt un 
pārvaldīt klīniskos pētījumus, jo īpaši 
ētikas kontroles komiteju un attiecīgās 
regulatīvās vides nozīme un attīstība, 
jāturpina ciešāka Eiropas nacionālo 
programmu koordinēšana, savstarpējā 
sadarbība, un vajadzības gadījumā arī
integrēšana; jāpastiprina un jāpaplašina 
sadarbība ar citiem lielākajiem 
publiskajiem un privātajiem finansētājiem, 
tostarp farmācijas nozari; būtu jāveido 
sinerģija ar Eiropas ārpolitikas 
pasākumiem, jo īpaši ar Savienības 
attīstības palīdzības instrumentiem; būtu 
jāprecizē un jāvienkāršo noteikumi par 
līdzfinansējumu; jāpastiprina pārraudzības 
instrumenti.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Michèle Rivasi
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Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk 
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem: jāmaina 
un jāpaplašina EDCTP1 līdzšinējais 
tvērums; būtu jāturpina dziļāka Eiropas 
nacionālo programmu integrēšana; 
jāpastiprina un jāpaplašina sadarbība ar 
citiem lielākajiem publiskajiem un 
privātajiem finansētājiem, tostarp 
farmācijas nozari; būtu jāveido sinerģija ar 
Eiropas ārpolitikas pasākumiem, jo īpaši ar 
Savienības attīstības palīdzības 
instrumentiem; būtu jāprecizē un 
jāvienkāršo noteikumi par līdzfinansējumu; 
jāpastiprina pārraudzības instrumenti.

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk 
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem: jāmaina 
un jāpaplašina EDCTP1 līdzšinējais 
tvērums; būtu jāturpina dziļāka Eiropas 
nacionālo programmu integrēšana; 
jāpastiprina un jāpaplašina sinerģija ar 
citiem lielākajiem publiskajiem un 
privātajiem partneriem, tostarp farmācijas 
nozari, pilsonisko sabiedrību un 
nevalstiskajām organizācijām; būtu 
jāveido sinerģija ar Eiropas ārpolitikas 
pasākumiem, jo īpaši ar Savienības 
attīstības palīdzības instrumentiem 
veselības aprūpes jomā; būtu jāprecizē un 
jāvienkāršo noteikumi par līdzfinansējumu; 
jāpastiprina pārraudzības instrumenti.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk 
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem: jāmaina 
un jāpaplašina EDCTP1 līdzšinējais 
tvērums; būtu jāturpina dziļāka Eiropas 
nacionālo programmu integrēšana; 
jāpastiprina un jāpaplašina sadarbība ar 
citiem lielākajiem publiskajiem un 
privātajiem finansētājiem, tostarp 
farmācijas nozari; būtu jāveido sinerģija ar 
Eiropas ārpolitikas pasākumiem, jo īpaši ar 
Savienības attīstības palīdzības 
instrumentiem; būtu jāprecizē un 
jāvienkāršo noteikumi par līdzfinansējumu; 
jāpastiprina pārraudzības instrumenti.

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk 
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem:

jāmaina un jāpaplašina EDCTP1 
līdzšinējais tvērums;

jāveicina apmācība un jāstiprina 
jaunattīstības valstu spējas;
būtu jāturpina dziļāka Eiropas nacionālo 
programmu integrēšana;
jāpastiprina un jāpaplašina sadarbība ar 
publiskajiem un privātajiem partneriem, 
tostarp farmācijas nozari, kā arī ir 
jāstiprina un jāpaplašina publiskā un 
privātā sektora partnerības, piemēram, 
produktu izstrādes partnerības (PIP), 
nevalstiskās organizācijas un fondi;
būtu jāveido sinerģija ar Eiropas ārpolitikas 
pasākumiem, proti, ar Savienības attīstības 
palīdzības instrumentiem;
būtu jāprecizē un jāvienkāršo noteikumi 
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par līdzfinansējumu;

jāpastiprina pārraudzības instrumenti.
__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Padomes 2013. gada … 
Lēmumu Nr. … /2013/ES, ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”9

programmai EDCTP2 atbalstu var 
nodrošināt arī turpmāk.

(5) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada ... Regulu (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”8a, un
Padomes 2013. gada … Lēmumu Nr. … 
/2013/ES, ar ko izveido īpašo programmu, 
ar kuru īsteno Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”9 programmai EDCTP2 
atbalstu var nodrošināt arī turpmāk.

__________________ __________________
8a OV L ... [“Apvārsnis 2020”].

9 OJ L … [“Apvārsnis 2020” īpašā 
programma].

9 OV L … [“Apvārsnis 2020” īpašā 
programma].

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj atsauce ne tikai uz īpašo programmu, bet arī uz pamatprogrammu, kas ir svarīgi, 
lai apliecinātu atbilstību pamatprogrammas 20. pantam un tajā norādītajiem principiem.

Grozījums Nr. 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Savienība ir viens no 
lielākajiem ar nabadzību saistīto slimību 
un novārtā atstāto slimību pētniecības 
finansētājiem. Komisija un dalībvalstis 
finansē gandrīz ceturto daļu (22 %) no 
publiskā sektora ieguldījumiem šajā 
nozarē visā pasaulē. Eiropas Savienība ir 
arī viena no lielākajām dalībniecēm 
starptautiskās veselības jomā. Piemēram, 
Komisija un dalībvalstis nodrošina 
aptuveni pusi no visiem starptautisko 
fondu piešķirtajiem kredītiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Atbalstot cīņu pret slimībām, kas ir 
saistītas ar nabadzību, pret tām tiktu 
aizsargāti arī Eiropas iedzīvotāji, jo 
pieaugoša mobilitāte (tostarp tūrisms), 
migrācijas plūsmas un šo slimību 
ģeogrāfiskā izplatība norāda uz to, ka 
Eiropai, iespējams, būs jārisina jaunas vai 
iepriekš jau pieredzētas problēmas 
saistībā ar šīm slimībām.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Savienība un dalībvalstis ir galvenie 
finansētāji, kuri iegulda Pasaules fondā 
cīņai pret AIDS, malāriju un tuberkulozi. 
Tādēļ ir jāapsver iespēja daļu no 
Savienības iemaksām Pasaules fondā 
novirzīt ieguldījumiem tādu darbību 
finansēšanai, kuru mērķis ir veicināt 
EDCTP rezultātu nodošanu attiecīgajām 
iedzīvotāju grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Padome tās 2010. gada “Padomes 
secinājumos par ES lomu veselības jomā 
pasaules mērogā” aicināja ES veicināt 
efektīvu un godīgu pētniecības 
finansējumu, kas sniegtu labumu visu 
cilvēku veselībai un nodrošinātu, ka 
inovāciju un uzlabošanas pasākumu gaitā 
tiktu iegūti izmaksu ziņā izdevīgi un 
pieejami risinājumi. Īpaši ir jāizpēta 
modeļi, kuros netiktu ņemtas vērā 
pētniecības un izstrādes izmaksas un zāļu 
cenas, ietverot arī iespējas nodot 
tehnoloģijas jaunattīstības valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem jebkurai 
dalībvalstij un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” asociētajai valstij 
vajadzētu būt tiesīgai piedalīties 
programmā EDCTP2.

(13) Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem jebkurai 
dalībvalstij un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” asociētajai valstij 
vajadzētu būt tiesīgai piedalīties 
programmā EDCTP2. Ir jānodrošina, ka 
projekti, kuri saņem naudas līdzekļus no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, nav 
pretrunā starptautiskajām cilvēktiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai izpildītu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi panākt 
lielāku Eiropas pētniecībai un inovācijām 
paredzētā finansējuma vienkāršošanu un 
saskaņošanu, publiskā–publiskā sektora 
partnerībām jāizstrādā vienkārši 
pārvaldības modeļi un jānovērš dažādu 
noteikumu kopumu pārņemšana no 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Jāapzina un jālikvidē šķēršļi, kas 
kavē jaunpienācēju iesaistīšanos. Tādēļ 
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jāveicina MVU, universitāšu un 
pētniecības centru līdzdalība.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Iesaistītās valstis ir paredzējušas 
programmas EDCTP2 darbības periodā 
(2014–2024) piešķirt finansējumu tās 
īstenošanai.

(14) Iesaistītās valstis ir paredzējušas 
programmas EDCTP2 darbības periodā 
(2014–2020) piešķirt finansējumu tās 
īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka no 2020. gada divu paaudžu P2P vienlaicīgi sniegs uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, radīs administratīvās izmaksas, vēl vairāk sarežģīs ES pētniecības finansējuma 
piešķiršanu un ļaus noslēpt faktiskās gadā iztērētās finansējuma summas. Tādēļ P2P darbības 
periods jāsaskaņo ar „Apvārsnis 2020” un citu pamatprogrammu darbības periodu.

Grozījums Nr. 45
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai izpildītu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vispārējo mērķi panākt 
lielāku pētniecībai un inovācijām 
paredzētā finansējuma vienkāršošanu un 
saskaņošanu Eiropas līmenī, visu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros finansēto publiskā-publiskā 
sektora partnerību darbības periods 
jāsaskaņo ar šīs pamatprogrammas 
darbības periodu, lai nepieļautu situāciju, 
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ka vienlaicīgi ir spēkā dažādi noteikumu 
kopumi, kā arī lai novērstu ar tiem saistīto 
papildu administratīvo slogu programmā 
turpmāk iesaistītajiem dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz Savienības dalību 
EDCTP2 periodā, kad darbojas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, būtu 
jānosaka izdevumu griesti. Lai nodrošinātu 
lielu sviras efektu un iesaistīto valstu 
programmu ciešāku integrāciju, Savienības 
ieguldījumam izdevumu griestu robežās 
vajadzētu būt līdzvērtīgam sākotnējam
ieguldījumam, ko apņēmušās piešķirt 
iesaistītās valstis. Nosakot šos izdevumu 
griestus, būtu jāparedz arī pretieguldījums 
ieguldījumam, ko piešķīrusi jebkura cita 
dalībvalsts vai ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” asociētā valsts, kas 
programmai EDCTP2 pievienojas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbības periodā.

(15) Attiecībā uz Savienības dalību 
EDCTP2 periodā, kad darbojas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, būtu 
jānosaka izdevumu griesti. Lai nodrošinātu 
lielu sviras efektu un iesaistīto valstu 
programmu ciešāku integrāciju, Savienības 
ieguldījumam izdevumu griestu robežās 
vajadzētu būt līdzvērtīgam šā lēmuma 
1. pantā minēto valstu ieguldījumam.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt elastību EDCTP2 līdzekļu tērēšanā.

Grozījums Nr. 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz Savienības dalību 
EDCTP2 periodā, kad darbojas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, būtu 
jānosaka izdevumu griesti. Lai nodrošinātu 
lielu sviras efektu un iesaistīto valstu 
programmu ciešāku integrāciju, Savienības 
ieguldījumam izdevumu griestu robežās
vajadzētu būt līdzvērtīgam sākotnējam 
ieguldījumam, ko apņēmušās piešķirt 
iesaistītās valstis. Nosakot šos izdevumu 
griestus, būtu jāparedz arī pretieguldījums 
ieguldījumam, ko piešķīrusi jebkura cita 
dalībvalsts vai ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” asociētā valsts, kas 
programmai EDCTP2 pievienojas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbības periodā.

(15) Attiecībā uz Savienības dalību 
EDCTP2 periodā, kad darbojas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, būtu 
jānosaka izdevumu griesti. Lai nodrošinātu 
lielu sviras efektu un iesaistīto valstu 
programmu ciešāku integrāciju, Savienības 
ieguldījumam izdevumu griestu robežās 
šajā periodā vajadzētu būt līdzvērtīgam šā 
lēmuma 1. pantā minēto valstu 
ieguldījumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz Savienības dalību 
EDCTP2 periodā, kad darbojas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, būtu 
jānosaka izdevumu griesti. Lai 
nodrošinātu lielu sviras efektu un iesaistīto 
valstu programmu ciešāku integrāciju, 
Savienības ieguldījumam izdevumu griestu 
robežās vajadzētu būt līdzvērtīgam 
sākotnējam ieguldījumam, ko apņēmušās 
piešķirt iesaistītās valstis. Nosakot šos 
izdevumu griestus, būtu jāparedz arī 
pretieguldījums ieguldījumam, ko 
piešķīrusi jebkura cita dalībvalsts vai ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
asociētā valsts, kas programmai EDCTP2 
pievienojas pamatprogrammas 

(15) Lai nodrošinātu lielu sviras efektu un 
iesaistīto valstu programmu ciešāku 
integrāciju, Savienības ieguldījumam 
vajadzētu būt līdzvērtīgam kopējam 
ieguldījumam, ko apņēmušās piešķirt 
iesaistītās valstis, un būtu jāparedz arī 
pretieguldījums ieguldījumam, ko 
piešķīrusi jebkura cita dalībvalsts vai ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”
asociētā valsts, kas programmai EDCTP2 
pievienojas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbības periodā.
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“Apvārsnis 2020” darbības periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Savienības finansiālā ieguldījuma 
priekšnosacījumam vajadzētu būt iesaistīto 
valstu oficiālām saistībām veicināt 
programmas EDCTP2 īstenošanu un to 
izpildi.

(16) Savienības finansiālā ieguldījuma 
priekšnosacījumam vajadzētu būt iesaistīto 
valstu oficiālām saistībām veicināt 
programmas EDCTP2 īstenošanu un to 
izpildi. Īpaši Savienības finansējums 
jāpiešķir vienīgi tādiem klīniskajiem 
pētījumiem, kuri tiek veikti saskaņā ar 
Helsinku deklarāciju un kuros tiek 
piemēroti Regulā [2012/0192]
paredzētajiem standartiem līdzvērtīgi datu 
pārredzamības standarti.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ir būtiski, lai apzināta piekrišana 
veikt klīniskos pētījumus jaunattīstības 
valstīs visos gadījumos tiktu saņemta 
patiesi apzinātā un patiesi brīvprātīgā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Pamatnostādnes par apzinātas piekrišanas iegūšanu bieži vien ir sarežģīti īstenot zemā 
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lasītprasmes līmeņa, sociāli ekonomisko un kultūras faktoru dēļ. Vietējās ētikas komitejas, 
kurām ir būtiska nozīme apzinātas piekrišanas iegūšanā, bieži ir pārāk nespēcīgas, 
nepietiekami aprīkotas vai dažās valstīs tādu pat nav. Daudzu dalībnieku izpratne par
dažādiem klīnisko pētījumu aspektiem ir nepilnīga, jo ir valodu barjeras un neskaidrības 
saistībā ar informācijas atklāšanas veidu vai apzinātas piekrišanas dokumentos 
izmantotajiem terminiem.

Grozījums Nr. 51
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nodrošinātu programmas 
īstenošanu atbilstoši augstākajiem ētikas 
standartiem, EDCTP2 ietvaros ir jāizveido 
ētikas komiteja, kuras uzdevums ir 
pārbaudīt klīnisko pētījumu protokolus un 
veikt ētikas revīzijas uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tā kā dalībvalstis šajā lēmumā 
paredzētos mērķus, proti, paātrinot 
iedarbīgu, drošu un cenas ziņā pieejamu ar 
nabadzību saistīto slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu klīnisko izstrādi, veicināt ar 
nabadzību saistīto slimību radītā sociālā un 
ekonomiskā sloga samazināšanu 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši Subsahāras 
Āfrikā, nevar pietiekami labi sasniegt pašas 
vien, jo nespēj nodrošināt vajadzīgo 
cilvēkresursu un finansiālo resursu kritisko 

(28) Tā kā dalībvalstis šajā lēmumā 
paredzētos mērķus, proti, paātrinot 
iedarbīgu, drošu, vienkāršu un cenas ziņā 
pieejamu tādu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu (diagnostikas līdzekļu, zāļu,
ārstniecisko līdzekļu un vakcīnu) klīnisko 
izstrādi, kas ir paredzēti atbilstoši 
konkrētajai jaunattīstības valstu 
situācijai, veicināt ar nabadzību saistīto 
slimību un novārtā atstāto infekcijas 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
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masu, un tāpēc darbības mēroga dēļ 
mērķus labāk iespējams sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā paredzētajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā paredzēts vienīgi tas, 
kas vajadzīgs tā mērķu īstenošanai.

Subsahāras Āfrikā, nevar pietiekami labi 
sasniegt pašas vien, jo nespēj nodrošināt 
vajadzīgo cilvēkresursu un finansiālo 
resursu kritisko masu, un tāpēc darbības 
mēroga dēļ mērķus labāk iespējams 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā paredzētajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā paredzēts vienīgi tas, 
kas vajadzīgs tā mērķu īstenošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tā kā dalībvalstis šajā lēmumā 
paredzētos mērķus, proti, paātrinot 
iedarbīgu, drošu un cenas ziņā pieejamu ar 
nabadzību saistīto slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu klīnisko izstrādi, veicināt ar 
nabadzību saistīto slimību radītā sociālā un 
ekonomiskā sloga samazināšanu 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši Subsahāras 
Āfrikā, nevar pietiekami labi sasniegt pašas 
vien, jo nespēj nodrošināt vajadzīgo 
cilvēkresursu un finansiālo resursu kritisko 
masu, un tāpēc darbības mēroga dēļ 
mērķus labāk iespējams sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā paredzētajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā paredzēts vienīgi tas, 
kas vajadzīgs tā mērķu īstenošanai.

(28) Tā kā dalībvalstis šajā lēmumā 
paredzētos mērķus, proti, paātrinot 
iedarbīgu, drošu, pieejamu un cenas ziņā 
izdevīgu ar nabadzību saistīto un novārtā 
atstāto slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu klīnisko 
izstrādi, veicināt ar nabadzību saistīto 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, nevar pietiekami labi 
sasniegt pašas vien, jo nespēj nodrošināt 
vajadzīgo cilvēkresursu un finansiālo 
resursu kritisko masu, un tāpēc darbības 
mēroga dēļ mērķus labāk iespējams 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā paredzētajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā paredzēts vienīgi tas, 
kas vajadzīgs tā mērķu īstenošanai.

Or. en



AM\1009061LV.doc 17/55 PE522.974v01-00

LV

Grozījums Nr. 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Klīnisko pētījumu un citu EDCTP2 
programmas ietvaros veiktās pētnieciskās 
darbības rezultāti jāizplata pēc iespējas 
ātri, izmantojot atbilstošus līdzekļus, un 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. ... [dalības un 
pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi 
attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”] noteikumiem un jo 
īpaši ir jāpiemēro brīvas pieejamības 
princips, izplatot šos rezultātus ar 
pētniecisko publikāciju palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Jāapzina un jālikvidē šķēršļi, kas 
kavē jaunpienācēju iesaistīšanos. Tādēļ 
jāveicina MVU, universitāšu un 
pētniecības centru līdzdalība.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir EUR 683 miljoni, 
kurus sadala šādi:

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir EUR 683 miljoni, 
kurus sadala atbilstoši 1. pantā uzskaitīto 
iesaistīto valstu ieguldījumam:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt elastību EDCTP2 līdzekļu tērēšanā.

Grozījums Nr. 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir EUR 683 miljoni, 
kurus sadala šādi:

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir EUR 683 miljoni, 
kurus sadala atbilstoši 1. pantā uzskaitīto 
iesaistīto valstu ieguldījumam:

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir EUR 683 miljoni, 
kurus sadala šādi:

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir vismaz
EUR 683 miljoni, kurus sadala atbilstoši 
iesaistīto valstu ieguldījumam:
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Or. en

Grozījums Nr. 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir EUR 683 miljoni, 
kurus sadala šādi:

1. Savienības maksimālais finansiālais 
ieguldījums, tostarp EBTA apropriācijas, 
programmā EDCTP2 ir 
EUR 597,625 miljoni, kurus sadala šādi:

Or. en

Pamatojums

Tā kā DFS ietvaros ir samazināts vispārējais pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta 
apjoms, arī P2P un PPP budžeta apjoms jāsamazina par 12,5 %, lai neapdraudētu jutīgo 
līdzsvaru starp finansējumu, kas, no vienas puses, paredzēts sadarbības pētniecībai, un, no 
otras puses, partnerībām paredzēto finansējumu.

Grozījums Nr. 60
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 594 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrušas 
1. panta 1. punktā minētās iesaistītās 
valstis;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt elastību EDCTP2 līdzekļu tērēšanā.
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Grozījums Nr. 61
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 594 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrušas 
1. panta 1. punktā minētās iesaistītās 
valstis;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 594 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrušas 
1. panta 1. punktā minētās iesaistītās 
valstis;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 594 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrušas 
1. panta 1. punktā minētās iesaistītās 
valstis;

a) EUR 519,75 miljoni, ar kuriem 
nodrošināt līdzvērtību ieguldījumam, ko 
piešķīrušas 1. panta 1. punktā minētās 
iesaistītās valstis;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā DFS ietvaros ir samazināts vispārējais pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta 
apjoms, arī P2P un PPP budžeta apjoms jāsamazina par 12,5 %, lai neapdraudētu jutīgo 
līdzsvaru starp finansējumu, kas, no vienas puses, paredzēts sadarbības pētniecībai, un, no 
otras puses, partnerībām paredzēto finansējumu.

Grozījums Nr. 64
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 89 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrusi 
jebkura cita dalībvalsts vai jebkura cita 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētā valsts, kura piedalās programmā 
EDCTP2 saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt elastību EDCTP2 līdzekļu tērēšanā.

Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 89 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrusi 
jebkura cita dalībvalsts vai jebkura cita 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētā valsts, kura piedalās programmā 
EDCTP2 saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

svītrots

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

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 89 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrusi 
jebkura cita dalībvalsts vai jebkura cita 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētā valsts, kura piedalās programmā 
EDCTP2 saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 89 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrusi 
jebkura cita dalībvalsts vai jebkura cita 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētā valsts, kura piedalās programmā 
EDCTP2 saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

b) EUR 77,875 miljoni, ar kuriem 
nodrošināt līdzvērtību ieguldījumam, ko 
piešķīrusi jebkura cita dalībvalsts vai 
jebkura cita pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” asociētā valsts, kura 
piedalās programmā EDCTP2 saskaņā ar 
1. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā DFS ietvaros ir samazināts vispārējais pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta 
apjoms, arī P2P un PPP budžeta apjoms jāsamazina par 12,5 %, lai neapdraudētu jutīgo 
līdzsvaru starp finansējumu, kas, no vienas puses, paredzēts sadarbības pētniecībai, un, no 
otras puses, partnerībām paredzēto finansējumu.

Grozījums Nr. 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iesaistītās valstis pierāda, ka EDCTP2 
ir izveidota atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada ... Regulā (ES)
Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, un 
Padomes 2013. gada ... Lēmumā 
.../2013/ES, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020”, noteiktā 
veselības pētniecības uzdevuma mērķiem 
un pētniecības prioritātēm;

Or. en

Pamatojums

Šim apakšpunktam pievienotajā tekstā ir uzsvērts, ka P2P darbības stingri jāsaskaņo ar 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” noteiktajām pētniecības prioritātēm.

Grozījums Nr. 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) iesaistītās valstis pierāda, ka EDCTP2 
ir izveidota atbilstīgi vispārējiem 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
regulējošiem principiem;

Or. en

Pamatojums

Šim apakšpunktam pievienotajā tekstā ir uzsvērts, ka P2P ir svarīgi ievērot vispārējos 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” piemērojamos principus, piemēram, brīvas piekļuves, 
dzimumu līdztiesības un nediskriminēšanas principu, par kuriem ir panākta vienošanās 
sarunu gaitā par „Apvārsnis 2020”.
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Grozījums Nr. 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) iesaistītās valstis pierāda, ka EDCTP2 
ir izveidota atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada ... Regulas (ES)
Nr. .../2013, ar ko izveido 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
20. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Šim apakšpunktam pievienotajā tekstā ir uzsvērti svarīgie principi, par kuriem ir panākta 
vienošanās sarunu gaitā par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” attiecībā uz P2P un 
faktiskajiem to darbības rezultātiem.

Grozījums Nr. 71
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) katra iesaistītā valsts apņemas piešķirt 
finansējumu programmai EDCTP2.

e) katra iesaistītā valsts apņemas sniegt 
ieguldījumu gan skaidrā naudā, gan 
natūrā programmas EDCTP2 
finansēšanai.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt atbilstību regulai, ar ko izveido pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”.
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Grozījums Nr. 72
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) klīnisko pētījumu sponsors, kurš 
pilnībā vai daļēji saņem finansējumu no 
EDCTP2, pierāda, ka apzināta piekrišana 
no visām pētāmajām personām ir iegūta 
atbilstīgi Helsinku deklarācijas 
principiem;

Or. en

Pamatojums

Pamatnostādnes par apzinātas piekrišanas iegūšanu bieži vien ir sarežģīti īstenot zemā 
lasītprasmes līmeņa, sociāli ekonomisko un kultūras faktoru dēļ. Vietējās ētikas komitejas, 
kurām ir būtiska nozīme apzinātas piekrišanas iegūšanā, bieži ir pārāk nespēcīgas, 
nepietiekami aprīkotas vai dažās valstīs tādu pat nav. Daudzu dalībnieku izpratne par 
dažādiem klīnisko pētījumu aspektiem ir nepilnīga, jo ir valodu barjeras un neskaidrības 
saistībā ar informācijas atklāšanas veidu vai apzinātas piekrišanas dokumentos 
izmantotajiem terminiem.

Grozījums Nr. 73
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) klīniskos pētījumus, kurus finansē vai 
līdzfinansē no EDCTP2 līdzekļiem, 
nedrīkst sākt pirms:
– pētījuma protokola apstiprinājuma 
saņemšanas no ētikas komitejas, kas 
izveidota EDCTP2 ietvaros,
– reģistrācijas numura piešķiršanas 
pētījumam tīmekļa vietnē, kuru pārvalda 
EDCTP sekretariāts,
– pētījuma sponsors pierāda, ka klīniskā 
pētījuma izraisīta tieša vai netieša 
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veselības kaitējuma gadījumā pētāmajai 
personai(-ām) ir paredzēta pietiekami 
liela apdrošināšanas kompensācija;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs darbības var būt iesaistīto valstu 
nacionālo programmu darbības un jaunas 
darbības, arī EDCTP2 ĪS rīkoti 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus.

Šīs darbības var būt publisko vai privāto 
bezpeļņas organizāciju darbības, kas tiek 
īstenotas iesaistīto valstu nacionālo 
programmu darbību ietvaros un jaunas 
darbības, arī EDCTP2 ĪS rīkoti 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums iekļauts pēc „Merieux” fonda lūguma.

Grozījums Nr. 75
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās iekļauj programmas EDCTP2 darba 
plānā, ko katru gadu pieņem EDCTP2 ĪS, 
kad ir saņemts labvēlīgs ārēju ekspertu 
sagatavots starptautisks salīdzinošais 
novērtējums, kura pamatā ir Regulas (ES) 
Nr. … [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
14. panta 1. punkts, un ņemot vērā, kā tās 
palīdz īstenot programmas EDCTP2 

Tās iekļauj programmas EDCTP2 darba 
plānā, ko katru gadu pieņem EDCTP2 ĪS, 
kad ir saņemts labvēlīgs ārēju ekspertu 
sagatavots starptautisks salīdzinošais 
novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. … [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
14. panta 1. punktu, un ņemot vērā, kā tās 
palīdz īstenot programmas EDCTP2 
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mērķus. mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 ĪS izveido un pārvalda tīmekļa 
vietni, balstoties uz tādu pašu modeli kāds 
tiek izmantots Eiropas Zāļu aģentūrā 
izveidotajai datubāzei Eudravigilance, 
kurā būs publiski pieejami visu no 
EDCTP2 līdzekļiem finansēto klīnisko 
pētījumu ziņojumi neatkarīgi no tā, vai 
pētījuma rezultāti ir pozitīvi, negatīvi vai 
nepārliecinoši.

Or. en

Pamatojums

Grozījums pievienots tādēļ, lai aizsargātu klīniskos pētījumos iesaistītās pētāmās personas, jo 
īpaši valstīs ar vāju demokrātiju un efektīvu pretējo viedokli pārstāvošo spēku trūkumu.

Grozījums Nr. 77
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 ĪS veic vismaz vienu katra no 
EDCTP2 līdzekļiem finansēta vai 
līdzfinansēta klīniskā pētījuma revīziju uz 
vietas, lai kontrolētu pētījuma ētiskos 
apsvērumus un pilnīgu protokola 
ievērošanu. Pēc katras revīzijas veikšanas 
Komisijai un Eiropas Parlamenta 
delegācijai ĀKK tiek nosūtīts ziņojums.
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Or. en

Pamatojums

Ir īpaši svarīgi, lai par Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem pasaulē netiktu veikts neviens 
neētisks pētījums.

Grozījums Nr. 78
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iemaksas natūrā par izmaksām, kuras 
iesaistītajām valstīm radušās, īstenojot 
4. panta 1. punktā minētajā darba plānā 
iekļautās darbības, vai saistībā ar EDCTP2 
ĪS administratīvo budžetu.

b) iemaksas natūrā par izmaksām, kuras 
iesaistītajām valstīm radušās, īstenojot 
4. panta 1. punktā minētajā darba plānā no 
sākuma iekļautās darbības, vai saistībā ar 
EDCTP2 ĪS administratīvo budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Netiešajām darbībām, kuras EDCTP ĪS 
izraudzījusies un finansē saskaņā ar 
4. panta 1. punktā minēto darba plānu vai
EDCTP2 ĪS rīkotu uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, piemēro Regulu (ES) Nr. … 
[dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar šo regulu 
EDCTP2 ĪS uzskata par finansēšanas 
struktūru un tā finansiāli atbalsta netiešās 
darbības atbilstīgi šā lēmuma 
II pielikumam.

1. Netiešajām darbībām, kuras EDCTP ĪS 
izraudzījusies un finansē EDCTP2 ĪS 
rīkotu uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, piemēro Regulu (ES) Nr. … 
[dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”]. Saskaņā ar šo regulu 
EDCTP2 ĪS uzskata par finansēšanas 
struktūru un tā finansiāli atbalsta netiešās 
darbības atbilstīgi šā lēmuma 
II pielikumam.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir novērst pārpratumus, ka pamatprogramma tiek izmantota un projekti 
iekļauti un izvēlēti konkurējošu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus procesā.

Grozījums Nr. 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 1. punktā un 
128. panta 1. punktā noteikto 
pārredzamības un nediskriminēšanas 
principu EDCTP2 ietvaros rīkotos 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
publicē pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dalībnieku interneta 
portālā.

Or. en

Pamatojums

Trīspusējo sarunu gaitā par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” iestādes ir vienojušās 
veicināt visu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ietvaros finansēto uzaicinājumu 
sniegšanas iespēju lielāku saskaņotību. Tādēļ Komisija ir apsolījusi veicināt PPP un P2P
sniegto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšanu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā. Šī grozījuma mērķis ir pārveidot brīvprātīgu 
pienākumu par obligātu juridisku prasību, tādējādi nodrošinot priekšlikumu iesniedzējiem 
vienkāršu un pieejamu informāciju.

Grozījums Nr. 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
sagatavo programmas EDCTP2 starpposma 
novērtējumu. Komisija par šo novērtējumu 

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
sagatavo programmas EDCTP2 starpposma 
novērtējumu. Komisija par šo novērtējumu 
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sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj Komisijas 
novērtējuma secinājumus un novērojumus. 
Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj Komisijas 
novērtējuma secinājumus un novērojumus. 
Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Starpposma EDCTP2 
novērtēšanu veic un tā ziņojumu sagatavo 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim
sagatavo programmas EDCTP2 starpposma 
novērtējumu. Komisija par šo novērtējumu 
sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj Komisijas 
novērtējuma secinājumus un novērojumus. 
Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam
nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

1. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam
sagatavo programmas EDCTP2 starpposma 
novērtējumu. Komisija par šo novērtējumu 
sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj Komisijas 
novērtējuma secinājumus un novērojumus. 
Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim
nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši
Subsahāras Āfrikā, partnerībā ar
Subsahāras Āfriku paātrinot iedarbīgu, 
drošu un cenas ziņā pieejamu ar nabadzību 
saistīto slimību gadījumā izmantojamu

EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto 
slimību un novārtā atstāto infekcijas 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu, galveno uzmanību 
pievēršot slimībām, kuras īpaši skar 
sievietes un bērnus, kas ir 
neaizsargātākās iedzīvotāju grupas. Lai to 
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medicīniskās iejaukšanās līdzekļu klīnisko 
izstrādi.

panāktu, programmai partnerībā ar
jaunattīstības valstīm, un jo īpaši ar
Subsahāras Āfrikas valstīm, jācenšas 
paātrināt iedarbīgu, drošu, vienkāršu un 
cenas ziņā pieejamu tādu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļu (diagnostikas 
līdzekļu, zāļu, ārstniecisko līdzekļu un 
vakcīnu) klīnisko izstrādi, kas ir paredzēti 
atbilstoši konkrētajai jaunattīstības valstu 
situācijai. Šāda klīniskā izstrāde var 
attiekties uz visiem šī procesa posmiem —
no I līdz IV posmam.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, partnerībā ar 
Subsahāras Āfriku paātrinot iedarbīgu, 
drošu un cenas ziņā pieejamu ar nabadzību 
saistīto slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu klīnisko 
izstrādi.

EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, partnerībā ar 
Subsahāras Āfriku paātrinot iedarbīgu, 
drošu, pieejamu un cenas ziņā izdevīgu ar 
nabadzību saistīto un novārtā atstāto
slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu klīnisko 
izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto 
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slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, partnerībā ar 
Subsahāras Āfriku paātrinot iedarbīgu, 
drošu un cenas ziņā pieejamu ar nabadzību 
saistīto slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu klīnisko 
izstrādi.

slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, partnerībā ar 
Subsahāras Āfriku paātrinot iedarbīgu, 
drošu, pieejamu, atbilstošu un cenas ziņā 
izdevīgu ar nabadzību saistīto slimību 
gadījumā izmantojamu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļu klīnisko izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt jaunu vai uzlabotu HIV/AIDS, 
tuberkulozes, malārijas un citu ar 
nabadzību saistītu slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu skaitu un līdz programmas 
darbības beigām iegūt vismaz vienu jaunu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekli; publicēt 
vismaz 30 vadlīnijas par jau esošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu labāku 
vai plašāku lietošanu; kā arī panākt 
progresu vismaz 20 kandidējošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu 
klīniskajā izstrādē;

a) palielināt jaunu vai uzlabotu ar 
nabadzību saistītu slimību un novārtā 
atstātu infekcijas slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu skaitu un līdz programmas 
darbības beigām publicēt vadlīnijas par jau 
esošu medicīniskās iejaukšanās līdzekļu 
labāku vai plašāku lietošanu; kā arī panākt 
progresu kandidējošu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļu klīniskajā izstrādē;

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt jaunu vai uzlabotu HIV/AIDS, 
tuberkulozes, malārijas un citu ar 

a) palielināt jaunu vai uzlabotu ar 
nabadzību saistītu slimību, piemēram,
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nabadzību saistītu slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu skaitu un līdz programmas 
darbības beigām iegūt vismaz vienu jaunu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekli; publicēt 
vismaz 30 vadlīnijas par jau esošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu labāku 
vai plašāku lietošanu; kā arī panākt 
progresu vismaz 20 kandidējošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu 
klīniskajā izstrādē;

HIV/AIDS, tuberkulozes, malārijas, un citu 
ar nabadzību saistītu un novārtā atstātu
slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu skaitu un 
līdz programmas darbības beigām iegūt 
vismaz vienu jaunu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekli; publicēt vismaz 
30 vadlīnijas par jau esošu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļu labāku vai plašāku 
lietošanu; kā arī panākt progresu vismaz 
20 kandidējošu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu klīniskajā izstrādē;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt jaunu vai uzlabotu HIV/AIDS, 
tuberkulozes, malārijas un citu ar 
nabadzību saistītu slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu skaitu un līdz programmas 
darbības beigām iegūt vismaz vienu jaunu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekli; publicēt 
vismaz 30 vadlīnijas par jau esošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu labāku 
vai plašāku lietošanu; kā arī panākt 
progresu vismaz 20 kandidējošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu 
klīniskajā izstrādē;

a) palielināt jaunu vai uzlabotu, pieejamu 
un atbilstošu HIV/AIDS, tuberkulozes, 
malārijas, novārtā atstātu infekcijas 
slimību un citu ar nabadzību saistītu 
slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu skaitu un 
līdz programmas darbības beigām iegūt 
vismaz vienu jaunu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekli; publicēt vismaz 
30 vadlīnijas par jau esošu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļu labāku vai plašāku 
lietošanu; kā arī panākt progresu vismaz 
20 kandidējošu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu klīniskajā izstrādē;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labāk saskaņot, pielāgot un integrēt 
attiecīgo valstu programmas, lai 
paaugstinātu Eiropas publisko investīciju
rentabilitāti;

c) labāk saskaņot, pielāgot un vajadzības 
gadījumā integrēt attiecīgo valstu 
programmas, lai paaugstinātu Eiropas 
publisko ieguldījumu rentabilitāti; turklāt 
pētniecības prioritātes jānosaka tā, lai tās 
būtu orientētas uz mērķu izpildi, lai 
paātrinātu rezultātus un veicinātu ar 
nabadzību saistīto un novārtā atstāto 
slimību izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labāk saskaņot, pielāgot un integrēt 
attiecīgo valstu programmas, lai 
paaugstinātu Eiropas publisko investīciju
rentabilitāti;

c) labāk saskaņot, pielāgot un integrēt 
attiecīgo valstu programmas, lai 
paaugstinātu Eiropas publisko ieguldījumu
rentabilitāti; turklāt pētniecības prioritātes 
jānosaka tā, lai tās būtu orientētas uz 
mērķu izpildi, lai paātrinātu rezultātus un 
veicinātu ar nabadzību saistīto un novārtā 
atstāto slimību izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paplašināt starptautisko sadarbību ar 
citiem publiskajiem un privātajiem 
finansētājiem;

d) paplašināt starptautisko sadarbību ar 
citiem publiskajiem un/vai privātajiem 
finansētājiem, lai nodrošinātu iespēju 
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visos pētījumos panākt maksimālus 
rezultātus, ņemt vērā pētījumu sniegto 
sinerģiju un gūt savstarpējo labumu no 
iztērētajiem līdzekļiem un veiktajiem 
ieguldījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paplašināt starptautisko sadarbību ar 
citiem publiskajiem un privātajiem 
finansētājiem;

d) paplašināt starptautisko sadarbību ar 
citiem publiskajiem un privātajiem 
partneriem;

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) palielināt ietekmi, produktīvi 
sadarbojoties ar attiecīgajām Eiropas 
Savienības iniciatīvām, tostarp attīstības 
palīdzības iniciatīvām.

e) uzlabot koordināciju, saskaņošanu un 
vajadzības gadījumā integrāciju ar 
attiecīgajām Eiropas Savienības 
iniciatīvām, lai varētu labāk izmantot 
sinerģiju, izveidot pilnīgāku inovāciju 
ķēdi, sākot no klīniskiem pētījumiem līdz 
faktiskai ārstniecībai, un palielināt 
Eiropas publiskā sektora ieguldījumu 
lietderību; tādēļ ir svarīgi panākt sinerģiju 
starp EDCTP2 un Eiropas Attīstības 
fondu.

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) palielināt ietekmi, produktīvi 
sadarbojoties ar attiecīgajām Eiropas 
Savienības iniciatīvām, tostarp attīstības 
palīdzības iniciatīvām.

e) uzlabot koordināciju, saskaņošanu un 
vajadzības gadījumā integrāciju ar 
attiecīgajām Eiropas Savienības 
iniciatīvām, tostarp attīstības palīdzības 
iniciatīvām un citām galvenajām 
iniciatīvām, kas paredzētas pētniecības un 
izstrādes veicināšanai ar nabadzību 
saistīto slimību, produktu izstrādes 
partnerību un citu valdības programmu 
jomā, lai labāk izmantotu sinerģiju 
sniegtās priekšrocības, izveidotu pilnīgāku 
inovāciju ķēdi, sākot no klīniskiem 
pētījumiem līdz faktiskai ārstniecībai, un 
palielināt Eiropas publiskā sektora 
ieguldījumu lietderību.

Or. en

Pamatojums

Papildināts ar redakciju, ko piedāvā DFS.

Grozījums Nr. 95
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) veicināt atklātu inovācijas modeļu 
izpēti, kas vajadzīga ierosinātās 
pētnieciskās darbības veikšanai, kā arī 
pieejamus un cenas ziņā izdevīgus 
rezultātus atbilstīgi citām saistībām, ko 
ES ir uzņēmusies veselības pētniecības un 
izstrādes jomā;

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

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) palielināt programmas EDCTP2 
ietvaros veikto pasākumu atpazīstamību 
Eiropas un starptautiskā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Eiropas un jaunattīstības valstu, jo 
īpaši Subsahāras Āfrikas, partnerību 
starpniecību atbalstīt klīniskos 
izmēģinājumus, kuros pārbauda jaunus vai 
uzlabotus ar nabadzību saistītu slimību 
gadījumā izmantojamus medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļus:

a) ar Eiropas un jaunattīstības valstu, jo 
īpaši Subsahāras Āfrikas, partnerību 
starpniecību atbalstīt klīniskos 
izmēģinājumus, kuros pārbauda jaunus vai 
uzlabotus ar nabadzību saistītu slimību un 
novārtā atstātu infekcijas slimību
gadījumā izmantojamus medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļus:

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Eiropas un jaunattīstības valstu, jo 
īpaši Subsahāras Āfrikas, partnerību 

a) ar Eiropas un jaunattīstības valstu, jo 
īpaši Subsahāras Āfrikas, partnerību 
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starpniecību atbalstīt klīniskos 
izmēģinājumus, kuros pārbauda jaunus vai 
uzlabotus ar nabadzību saistītu slimību 
gadījumā izmantojamus medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļus:

starpniecību atbalstīt klīniskos 
izmēģinājumus, kuros pārbauda jaunus vai 
uzlabotus ar nabadzību saistītu un novārtā 
atstātu slimību gadījumā izmantojamus 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļus:

Or. en

Grozījums Nr. 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) attiecīgā gadījumā stratēģiskā 
padomdevēja komiteja konsultē par 
plānotajiem produktu profiliem, lai 
ieguldījumu lēmumi būtu vērsti uz 
apstiprināto prioritāšu īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Grozījums iesniegts pēc DFS ierosinājuma.

Grozījums Nr. 100
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinot ar 400 EDCTP1 
stipendijām, vismaz līdz 600 palielināt 
stipendiju skaitu tādiem Subsahāras 
Āfrikas pētniekiem un 
maģistrantūras/doktorantūras studentiem, 
no kuriem vismaz 90 % ne mazāk kā gadu 
pēc stipendijas saņemšanas turpina 
pētniecības darbu Subsahāras Āfrikā;

mērķvērtība: no 400 EDCTP1 stipendijām 
palielināt stipendiju skaitu Subsahāras 
Āfrikas pētniekiem un 
maģistrantūras/doktorantūras studentiem, 
neatlaidīgi mudinot un atbalstot tos pēc 
stipendijas saņemšanas turpināt 
pētniecības darbu Subsahāras Āfrikā;
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Or. en

Grozījums Nr. 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinot ar 400 EDCTP1 
stipendijām, vismaz līdz 600 palielināt 
stipendiju skaitu tādiem Subsahāras 
Āfrikas pētniekiem un 
maģistrantūras/doktorantūras studentiem, 
no kuriem vismaz 90 % ne mazāk kā gadu 
pēc stipendijas saņemšanas turpina 
pētniecības darbu Subsahāras Āfrikā;

rādītājs: salīdzinot ar 400 EDCTP1 
stipendijām, vismaz līdz 600 palielināt 
stipendiju skaitu tādiem Subsahāras 
Āfrikas pētniekiem un 
maģistrantūras/doktorantūras studentiem, 
no kuriem vismaz 90 % ne mazāk kā gadu 
pēc stipendijas saņemšanas turpina 
pētniecības darbu Subsahāras Āfrikā vai ar 
to saistītās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) iedibināt sadarbību un sākt kopīgus 
pasākumus ar citiem publiskiem un 
privātiem finansētājiem:

e) iedibināt sadarbību un sākt kopīgus 
pasākumus ar citiem publiskiem un 
privātiem partneriem, un tādējādi 
ievērojami palielināt finansējumu, ko tie 
piešķir programmai EDCTP2:

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinājumā ar EDCTP1 
piešķirtajiem EUR 14 miljoniem 
jaunattīstības valstu piešķirto ieguldījumu 
palielināt vismaz līdz EUR 30 miljoniem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinājumā ar EDCTP1 
piešķirto EUR 71 miljonu piesaistīt 
papildu publiskos vai privātos 
ieguldījumus vismaz EUR 500 miljonu 
apmērā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) palielināt programmas EDCTP2 
ietvaros veikto pasākumu atpazīstamību 
Eiropas un starptautiskā līmenī, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs, izmantojot politiskā 
dialoga forumu, piemēram, ĀKK un ES 
Apvienotās parlamentārās asamblejas un 
ES un Āfrikas augstākā līmeņa 
sanāksmju, sniegtās iespējas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 106
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izveidot sadarbību un sākt kopīgus 
pasākumus ar Savienības, valstu un 
starptautiska līmeņa attīstības palīdzības 
iniciatīvām, lai nodrošinātu papildināmību 
un EDCTP finansēto darbību rezultātiem 
nodrošinātu lielāku ietekmi.

f) izveidot sadarbību un sākt kopīgus 
pasākumus ar Savienības, valstu un 
starptautiska līmeņa attīstības palīdzības 
iniciatīvām, lai nodrošinātu papildināmību 
un EDCTP finansēto darbību rezultātiem 
nodrošinātu lielāku ietekmi, proti,
koordinēt no EDCTP2 līdzekļiem 
finansētās darbības ar iniciatīvām, kas 
radušās Pasaules Veselības organizācijas 
Ekspertu konsultatīvās darba grupas 
(CEWG) darba procesā par pētniecības
un izstrādes finansēšanu un 
koordinēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicina ar nabadzību saistīto infekcijas
slimību jomā īstenoto nacionālo 
pētniecības programmu un pasākumu tīklu 
veidošanu, saskaņošanu, pielāgošanu, 
sadarbību un integrēšanu zinātnes, 
pārvaldības un finanšu līmenī;

a) veicina ar nabadzību saistīto slimību un 
novārtā atstāto infekcijas slimību jomā 
īstenoto nacionālo pētniecības programmu 
un pasākumu tīklu veidošanu, saskaņošanu, 
pielāgošanu, sadarbību un integrēšanu 
zinātnes, pārvaldības un finanšu līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicina ar nabadzību saistīto infekcijas
slimību jomā īstenoto nacionālo 
pētniecības programmu un pasākumu tīklu 
veidošanu, saskaņošanu, pielāgošanu, 
sadarbību un integrēšanu zinātnes, 
pārvaldības un finanšu līmenī;

a) veicina ar nabadzību saistīto slimību 
jomā īstenoto nacionālo pētniecības 
programmu un pasākumu tīklu veidošanu, 
saskaņošanu, pielāgošanu, līdzdarbību un
sadarbību, un integrēšanu zinātnes, 
pārvaldības un finanšu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicina ar nabadzību saistīto infekcijas 
slimību jomā īstenoto nacionālo 
pētniecības programmu un pasākumu tīklu 
veidošanu, saskaņošanu, pielāgošanu, 
sadarbību un integrēšanu zinātnes, 
pārvaldības un finanšu līmenī;

a) veicina ar nabadzību saistīto un novārtā 
atstāto slimību jomā īstenoto nacionālo 
pētniecības programmu un pasākumu tīklu 
veidošanu, saskaņošanu, pielāgošanu, 
sadarbību un integrēšanu zinātnes, 
pārvaldības un finanšu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju, tuberkulozi, un novārtā atstātām 

b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju, tuberkulozi, un novārtā atstātām 
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infekcijas slimībām; slimībām, kuras ir saistītas ar nabadzību;
īpaša uzmanība jāpievērš novārtā 
atstātām slimībām, kuras jau pašreiz skar 
Subsahāras Āfriku un Eiropu;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju, tuberkulozi, un novārtā atstātām 
infekcijas slimībām;

b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju, tuberkulozi, un novārtā atstātām 
slimībām, kuras ir saistītas ar nabadzību;
īpaša uzmanība jāpievērš novārtā 
atstātām slimībām, kuras jau pašreiz skar 
Subsahāras Āfriku un Eiropu;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju, tuberkulozi, un novārtā atstātām 
infekcijas slimībām;

b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju un tuberkulozi, un citām ar 
nabadzību saistītām un novārtā atstātām 
infekcijas slimībām;

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

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicina klīnisko izmēģinājumu un ar 
tiem saistītās pētniecības kapacitātes 
veidošanu jaunattīstības valstīs, piešķirot 
dotācijas jaunāko/vecāko zinātnisko 
darbinieku karjeras attīstībai, mobilitātes 
sekmēšanai, darbinieku apmaiņas 
stipendijām, pētniecības mācību tīkliem, 
ētikas un reglamentējošo struktūru 
nostiprināšanai, mentoringam un 
individuālām vai institucionālām 
partnerībām;

c) veicina klīnisko izmēģinājumu un ar 
tiem saistītās pētniecības kapacitātes 
veidošanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, piešķirot dotācijas 
jaunāko/vecāko zinātnisko darbinieku 
karjeras attīstībai, mobilitātes sekmēšanai, 
darbinieku apmaiņas stipendijām, 
pētniecības mācību tīkliem, ētikas un 
reglamentējošo struktūru nostiprināšanai, 
mentoringam un individuālām vai 
institucionālām partnerībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicina klīnisko izmēģinājumu un ar 
tiem saistītās pētniecības kapacitātes 
veidošanu jaunattīstības valstīs, piešķirot 
dotācijas jaunāko/vecāko zinātnisko 
darbinieku karjeras attīstībai, mobilitātes 
sekmēšanai, darbinieku apmaiņas 
stipendijām, pētniecības mācību tīkliem, 
ētikas un reglamentējošo struktūru 
nostiprināšanai, mentoringam un 
individuālām vai institucionālām 
partnerībām;

c) veicina klīnisko izmēģinājumu un ar 
tiem saistītās pētniecības kapacitātes 
veidošanu jaunattīstības valstīs, piešķirot 
dotācijas jaunāko/vecāko zinātnisko 
darbinieku karjeras attīstībai, mobilitātes 
sekmēšanai, darbinieku apmaiņas 
stipendijām, pētniecības mācību tīkliem, 
ētikas un reglamentējošo struktūru 
nostiprināšanai, mentoringam un 
individuālām vai institucionālām, vai 
reģionālām partnerībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveido sadarbību un sāk kopīgus 
pasākumus ar citiem publiskiem un 
privātiem finansētājiem;

d) izveido sadarbību un sāk kopīgus 
pasākumus ar citiem publiskiem un 
privātiem finansētājiem, kuru mērķis būtu 
stiprināt valstu veselības sistēmas un 
veicināt pētījumu rezultātu nodošanu 
attiecīgajām iedzīvotāju grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveido sadarbību un sāk kopīgus 
pasākumus ar citiem publiskiem un 
privātiem finansētājiem;

d) izveido sadarbību un sāk kopīgus 
pasākumus ar citiem publiskiem un 
privātiem finansētājiem, tostarp ar nozares 
un produktu izstrādes partnerībām;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nosaka stingras saistības, lai
nodrošinātu piekļuvi produktiem un to 
pieejamību, tostarp prasības reģistrēt šos 
produktus visās endēmisko slimību 
skartajās valstīs, un, iesaistot stingru 
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regulatora iestādi, nodrošināt to, ka 
produkts tiek ražots un par pieņemamu 
cenu ir pieejams visās valstīs ar zemiem 
un vidējiem ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) nodrošina, ka netiek pārkāptas 
cilvēktiesības, īpaši veicot šādus 
pasākumus:
– ētikas revīzijas uz vietas,
– klīnisko pētījumu ziņojumu publicēšanu 
ērti pārlūkojamā veidā EDCTP tīmekļa 
vietnē vienu gadu pēc pētījuma beigām,
– sponsoriem saistošu noteikumu 
publicēšanu attiecībā uz nopietnu 
notikumu reģistrēšanu un 
farmakovigilanci;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu EDCTP2 EDCTP2 ĪS īsteno, 
pamatojoties uz ikgadēju darba plānu un 
daudzgadu stratēģisko darba plānu, ko 
sagatavojusi EDCTP2 ĪS un pēc 
starptautiskas salīdzinošās pārskatīšanas un 
Komisijas apstiprinājuma pieņēmusi 

Programmu EDCTP2 īsteno ar EDCTP2 
ĪS palīdzību, pamatojoties uz ikgadēju 
darba plānu un daudzgadu stratēģisko 
darba plānu, ko sagatavojusi EDCTP2 ĪS, 
apspriežoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, un pēc 
starptautiskas salīdzinošās pārskatīšanas un 
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EDCTP2 ĪS ģenerālā asambleja. Komisijas apstiprinājuma pieņēmusi 
EDCTP2 ĪS ģenerālā asambleja.

Ikgadējā darba plānā norāda tēmas un 
īstenojamās darbības, koordinējot tās ar 
valstu programmām, tostarp tādus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko 
EDCTP ĪS rīkos, lai izvēlētos un 
finansētu netiešās darbības, kā arī norāda 
šīm jomām un pasākumiem paredzēto 
budžetu un EDCTP2 finansējumu.
EDCTP2 būtu jāsekmē zinātniskā 
koordinācija un informācijas apmaiņa ar 
attiecīgajām valsts vai privātā sektora, 
tostarp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, iniciatīvām, piemēram, 
ar ierosmi novatorisku zāļu jomā un 
stratēģisko darba grupu veselības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikgadējā darba plānā norāda tēmas un 
īstenojamās darbības, tostarp tādus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko 
EDCTP ĪS rīkos, lai izraudzītos un 
finansētu netiešās darbības, kā arī norāda 
šīm jomām un pasākumiem atvēlēto
budžetu un EDCTP2 finansējumu.

Ikgadējā darba plānā norāda tēmas un 
īstenojamās darbības, attiecīgā gadījumā 
tās koordinējot ar valstu programmām,
tostarp tādus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, ko EDCTP ĪS rīkos, lai 
izraudzītos un finansētu netiešās darbības, 
kā arī norāda šīm jomām un pasākumiem 
paredzēto budžetu un EDCTP2 
finansējumu. EDCTP2 būtu jāsekmē 
zinātniskā koordinācija un informācijas 
apmaiņa ar attiecīgajām valsts vai privātā 
sektora, tostarp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, iniciatīvām, piemēram, 
ar ierosmi novatorisku zāļu jomā un 
stratēģisko darba grupu veselības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikgadējā darba plānā norāda tēmas un 
īstenojamās darbības, tostarp tādus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko 
EDCTP ĪS rīkos, lai izraudzītos un 
finansētu netiešās darbības, kā arī norāda 
šīm jomām un pasākumiem atvēlēto
budžetu un EDCTP2 finansējumu.

Ikgadējā darba plānā norāda tēmas un 
īstenojamās darbības, tostarp iesaistīto 
valstu ierosinātās darbības un tādus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko 
EDCTP ĪS rīkos, lai izraudzītos un 
finansētu netiešās darbības, kā arī norāda 
šīm jomām un pasākumiem paredzēto
budžetu un EDCTP2 finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 ĪS sagatavo ikgadēju ziņojumu, 
kurā sīki izklāstīta programmas EDCTP2 
īstenošana. Ziņojumā sniedz informāciju 
par katru atbilstīgi darba plānam izvēlēto 
darbību, tostarp netiešajām darbībām, 
kuras izraudzītas, izmantojot EDCTP ĪS 
rīkotos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus. Šī informācija ietver katras 
darbības, tostarp netiešo darbību, aprakstu, 
tās budžetu, tai piešķirto finansējumu (ja 
tāds ir) un tā statusu.

EDCTP2 ĪS sagatavo ikgadēju ziņojumu, 
kurā sīki izklāstīta programmas EDCTP2 
īstenošana. Ziņojumā sniedz informāciju 
par katru atbilstīgi darba plānam izvēlēto 
darbību, tostarp netiešajām darbībām, 
kuras izraudzītas, izmantojot EDCTP ĪS 
rīkotos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus. Šī informācija ietver katras 
darbības, tostarp netiešo darbību, aprakstu, 
tās budžetu, tai piešķirto finansējumu (ja 
tāds ir), tās statusu un pasākumus, kas 
veikti, lai iedzīvotāju grupām 
jaunattīstības valstīs nodrošinātu piekļuvi 
jauniem produktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 ĪS sagatavo ikgadēju ziņojumu, 
kurā sīki izklāstīta programmas EDCTP2 
īstenošana. Ziņojumā sniedz informāciju 
par katru atbilstīgi darba plānam izvēlēto 
darbību, tostarp netiešajām darbībām, 
kuras izraudzītas, izmantojot EDCTP ĪS 
rīkotos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus. Šī informācija ietver katras 
darbības, tostarp netiešo darbību, aprakstu, 
tās budžetu, tai piešķirto finansējumu (ja 
tāds ir) un tā statusu.

EDCTP2 ĪS sagatavo ikgadēju ziņojumu, 
kurā sīki izklāstīta programmas EDCTP2 
īstenošana. Ziņojumā sniedz informāciju 
par katru atbilstīgi darba plānam izvēlēto 
darbību, tostarp netiešajām darbībām, 
kuras izraudzītas, izmantojot EDCTP ĪS 
rīkotos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus. Šī informācija ietver katras 
darbības, tostarp netiešo darbību, aprakstu, 
tās budžetu, tai piešķirto finansējumu (ja 
tāds ir), pasākumus, kas veikti, lai 
nodrošinātu piekļuvi jauniem produktiem,
un tās statusu.

Or. en

Pamatojums

Pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu piekļuvi jauniem produktiem, būtu jāizklāsta un 
jāizmanto kā kritēriji EDCTP2 novērtēšanā. EDCTP galvenā finansēšanas mērķa 
sasniegšana netiks pietiekami uzraudzīta un novērtēta, ja nebūs pieejami pietiekami skaidri 
noteikti vērtēšanas kritēriji, kas regulē pacientu piekļuvi.

Grozījums Nr. 124
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EDCTP2 ĪS sagatavo ikgadēju ziņojumu, 
kurā sīki izklāstīta programmas EDCTP2 
īstenošana. Ziņojumā sniedz informāciju 
par katru atbilstīgi darba plānam izvēlēto 
darbību, tostarp netiešajām darbībām, 
kuras izraudzītas, izmantojot EDCTP ĪS 
rīkotos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus. Šī informācija ietver katras 

EDCTP2 ĪS sagatavo ikgadēju ziņojumu, 
kurā sīki izklāstīta programmas EDCTP2 
īstenošana. Ziņojumā sniedz informāciju 
par katru atbilstīgi darba plānam izvēlēto 
darbību, tostarp netiešajām darbībām, 
kuras izraudzītas, izmantojot EDCTP ĪS 
rīkotos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus. Šī informācija ietver katras 
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darbības, tostarp netiešo darbību, aprakstu, 
tās budžetu, tai piešķirto finansējumu (ja 
tāds ir) un tā statusu.

darbības, tostarp netiešo darbību, aprakstu, 
tās budžetu, tai piešķirto finansējumu (ja 
tāds ir), pasākumi, kas veikti, lai 
nodrošinātu piekļuvi jauniem produktiem,
un tās statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegto un 
finansiāli atbalstīto projektu skaitu, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku 
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 
veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem un izplatīšanas pasākumiem.

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegto un 
finansiāli atbalstīto projektu skaitu, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku 
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 
veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem, izplatīšanas pasākumiem un 
pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu 
piekļuvi jauniem produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegto un 
finansiāli atbalstīto projektu skaitu, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku 
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegtajiem un 
finansiāli atbalstītajiem projektiem, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku 
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 
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veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem un izplatīšanas pasākumiem.

veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem un izplatīšanas pasākumiem, 
un pasākumiem, kas veikti, lai 
nodrošinātu piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegto un 
finansiāli atbalstīto projektu skaitu, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 
veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem un izplatīšanas pasākumiem.

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegto un 
finansiāli atbalstīto projektu skaitu, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku 
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 
veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem un izplatīšanas pasākumiem, 
un pasākumiem, kas veikti, lai 
nodrošinātu piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ĢA pieņem lēmumus vienprātīgi. Ja 
neizdodas panākt vienprātību, ĢA 
lēmumus pieņem vismaz ar 75 % balsu 
vairākumu.

ĢA pieņem lēmumus vienprātīgi.

Ja neizdodas panākt vienprātību, ĢA 
lēmumus pieņem vismaz ar 75 % balsu 
vairākumu. Šādos gadījumos katram ĢA 
dalībniekam tiek piešķirts noteikts balsu 
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skaits proporcionāli tā vai tās 
finansiālajam ieguldījumam vai 
ieguldījumam natūrā programmā 
EDCTP2 iepriekšējā finanšu gadā.

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ĢA pieņem lēmumus vienprātīgi. Ja 
neizdodas panākt vienprātību, ĢA 
lēmumus pieņem vismaz ar 75 % balsu 
vairākumu.

ĢA lēmumus pieņem vismaz ar 75 % balsu
vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) ĢA ieceļ valdi. Tā uzrauga EDCTP2 ĪS 
sekretariātu (turpmāk “ĪSS”), ko 
programmas EDCTP2 izpildstruktūras 
statusā izveidojusi ĢA. ĪSS uzdevumi ir 
šādi:

2) ĢA ieceļ valdi. Ieceļot valdi, ĢA 
pienācīgi ņem vērā iesaistīto valstu 
ieguldījumu un nodrošina arī ģeogrāfisko 
līdzsvaru valdes sastāvā. Vismaz vienam 
valdes loceklim jābūt no kādas 
Subsahāras Āfrikas valsts.
Valde uzrauga EDCTP2 ĪS sekretariātu 
(turpmāk “ĪSS”), ko programmas EDCTP2 
izpildstruktūras statusā izveidojusi ĢA. ĪSS 
uzdevumi ir šādi:

Or. fr
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Grozījums Nr. 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) ĢA ieceļ valdi. Tā uzrauga EDCTP2 ĪS 
sekretariātu (turpmāk “ĪSS”), ko 
programmas EDCTP2 izpildstruktūras 
statusā izveidojusi ĢA. ĪSS uzdevumi ir 
šādi:

2) ĢA ieceļ valdi. Tā uzrauga EDCTP2 ĪS 
sekretariātu (turpmāk “ĪSS”), ko 
programmas EDCTP2 izpildstruktūras 
statusā izveidojusi ĢA. ĪSS uzdevumi ir 
vismaz šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 132
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārstāvēt EDCTP2 ĪS; a) izpildīt gada darba plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) īstenot programmu EDCTP2 un 
pārvaldīt tos pasākumus, kuri 
programmas darba plānā uzticēti 
EDCTP2 ĪS;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) publicēt informāciju par īstenotajiem 
projektiem, tostarp norādot katra projekta 
kopējo vērtību un dalībnieku 
nosaukumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Par programmas EDCTP2 
stratēģiskajām prioritātēm ģenerālo 
asambleju konsultē zinātniskā
padomdevēja komiteja (turpmāk “ZPK”).

3) Ģenerālo asambleju, valdi un ĪS 
sekretariātu par stratēģiskiem un 
zinātniskiem jautājumiem konsultē 
stratēģiskā padomdevēja komiteja 
(turpmāk “SPK”).

Or. en

Grozījums Nr. 136
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātnisko padomdevēju komiteju ieceļ 
ĢA, un zinātniskajā padomdevējā komitejā 
darbojas ar programmu EDCTP2 saistītajās 
jomās kompetenti Eiropas un Āfrikas 
valstu neatkarīgie eksperti.

Zinātnisko padomdevēju komiteju ieceļ 
ĢA, un zinātniskajā padomdevējā komitejā 
darbojas ar programmu EDCTP2 saistītajās 
jomās kompetenti Eiropas un Āfrikas 
valstu neatkarīgie eksperti. Tās sastāvā 
jāievēro dzimumu līdztiesība saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulas (ES) Nr. .../2013, 
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ar ko izveido pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, 15. panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārskatīt un sniegt ĢA zinātniskas un 
tehniskas konsultācijas par EDCTP2 
ikgadējā darba plāna projekta saturu, 
tvērumu un apjomu, tostarp par tajā 
iekļautajām slimībām un paredzētajām 
pieejām;

b) sniegt ĢA zinātniskas un tehniskas 
konsultācijas par EDCTP2 ikgadējā darba 
plāna projekta saturu, tvērumu un apjomu, 
tostarp par tajā iekļautajām slimībām un 
paredzētajām pieejām;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. pielikums – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) ĢA sadarbībā ar zinātnisko komiteju 
izveido ētikas komiteju.
Ētikas komiteja apstiprina ex ante visu to 
klīnisko pētījumu protokolus, kurus 
finansē vai līdzfinansē no EDCTP2 
līdzekļiem, un regulāri veic ētikas 
revīzijas uz vietas.
ĢA nosaka ētikas komitejas locekļu skaitu 
un viņu iecelšanas kārtību.

Or. en


