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Amendement 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20134 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door bij te dragen aan de 
versterking van publiek-publieke 
partnerschappen, onder meer door 
deelneming van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's.

(2) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20134 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door hechtere synergieën 
te ontwikkelen, de coördinatie te 
verbeteren en onnodige overlappingen 
met internationale, nationale en regionale 
onderzoeksprogramma's te voorkomen. 
Publiek-publieke partnerschappen, onder 
meer deelname van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's, zouden deze doelstellingen 
moeten behalen, moeten voldoen aan de 
in die verordening vastgelegde 
voorwaarden en met name artikel 20 
daarvan, en volledig moeten 
overeenstemmen met de algemene 
beginselen van Horizon 2020.

__________________ __________________
4 PB... [Kaderprogramma Horizon 2020]. 4 PB... [Kaderprogramma Horizon 2020].

Or. en

Motivering

Deze aanvulling benadrukt de belangrijke beginselen die tijdens de Horizon 2020-
onderhandelingen zijn overeengekomen met betrekking tot publiek-publieke partnerschappen 
en wat deze zouden moeten opleveren.



PE522.974v01-00 4/60 AM\1009061NL.doc

NL

Amendement 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden; de integratie van 
nationale Europese programma's moet
verder worden verbeterd, de samenwerking 
met andere belangrijke publieke en private 
financiers, onder wie de farmaceutische 
industrie, moet worden versterkt en 
uitgebreid, er moeten synergieën met het 
externe optreden van Europa worden 
ontwikkeld, met name met de 
ontwikkelingshulp van de EU; de 
voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd, de instrumenten voor 
toezicht moeten worden verbeterd.

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden; de capaciteiten in de 
ontwikkelingslanden voor het degelijk 
verrichten en beheren van klinische 
proeven dienen, waar nodig, verder te 
worden ontwikkeld en versterkt, met name 
de rol en ontwikkeling van ethische-
toetsingscommissies en de bijbehorende 
regelgeving, de coördinatie, 
samenwerking en, in voorkomend geval, 
de integratie van nationale Europese 
programma's moeten verder worden 
verbeterd, de samenwerking met andere 
belangrijke publieke en private financiers, 
onder wie de farmaceutische industrie, 
moet worden versterkt en uitgebreid, er 
moeten synergieën met het externe 
optreden van Europa worden ontwikkeld, 
met name met de ontwikkelingshulp van de 
EU; de voorschriften voor 
medefinanciering moeten worden 
verduidelijkt en vereenvoudigd, de 
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instrumenten voor toezicht moeten worden 
verbeterd.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

Or. en

Amendement 34
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden; de integratie van 
nationale Europese programma's moet 
verder worden verbeterd, de 
samenwerking met andere belangrijke 
publieke en private financiers, onder wie 
de farmaceutische industrie, moet worden 
versterkt en uitgebreid, er moeten 
synergieën met het externe optreden van 
Europa worden ontwikkeld, met name met 
de ontwikkelingshulp van de EU; de 

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden; de integratie van 
nationale Europese programma's moet 
verder worden verbeterd, de synergieën
met andere belangrijke publieke en private 
partners, onder wie de farmaceutische 
industrie, het maatschappelijk middenveld 
en niet-gouvernementele organisaties 
moeten worden versterkt en uitgebreid, er 
moeten synergieën met het externe 
optreden van Europa worden ontwikkeld, 
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voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd, de instrumenten voor 
toezicht moeten worden verbeterd.

met name met de ontwikkelingshulp van de 
EU op het gebied van gezondheid; de 
voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd, de instrumenten voor 
toezicht moeten worden verbeterd.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden; de integratie van 
nationale Europese programma's moet 
verder worden verbeterd, de samenwerking 
met andere belangrijke publieke en private 
financiers, onder wie de farmaceutische 
industrie, moet worden versterkt en 

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP1 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2") 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen:
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uitgebreid, er moeten synergieën met 
maatregelen uit het Europese externe 
beleid worden bevorderd, met name met 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, de 
voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd, de instrumenten voor 
toezicht moeten worden verbeterd.

- de huidige reikwijdte van EDCTP1 moet 
gewijzigd en uitgebreid worden;

- opleiding moet worden bevorderd en de 
capaciteiten van de ontwikkelingslanden 
moeten worden versterkt;
- de integratie van nationale Europese 
programma's moet verder worden 
verbeterd,

- de samenwerking met de publieke en 
private partners, onder wie de 
farmaceutische industrie, de publiek-
private partnerschappen zoals de PDP's 
(Product Development Partnerships), de 
non-gouvernementele organisaties en de 
stichtingen, moet worden versterkt en 
uitgebreid,

- er moeten synergieën met maatregelen uit 
het Europese externe beleid worden 
bevorderd, meer in het bijzonder met 
ontwikkelingssamenwerking van de EU,

- de voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd,
- de instrumenten voor toezicht moeten 
worden verbeterd.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

Or. fr

Amendement 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Volgens Besluit nr. … /2013/EU van de 
Raad van … 2013 tot vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 - het 
Kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) 9, kan het EDCTP2 
nader worden ondersteund.

(5) Volgens Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van … 2013 tot vaststelling van 
Horizon 20208a en Besluit nr. … /2013/EU 
van de Raad van … 2013 tot vaststelling 
van het specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 - het 
Kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) 9, kan het EDCTP2 
nader worden ondersteund.

__________________ __________________
4 PB L ... [Horizon 2020].

9 PB L … [Specifiek programma Horizon 
2020].

9 PB L … [Specifiek programma Horizon 
2020].

Or. en

Motivering

Het is belangrijk niet alleen naar het specifieke programma, maar ook naar het 
kaderprogramma te verwijzen om te benadrukken dat artikel 20 van het kaderprogramma en 
de daarin genoemde beginselen in acht moeten worden genomen.

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Europese Unie is een 
belangrijke financier voor onderzoek naar 
armoedegerelateerde ziekten en 
verwaarloosde infectieziekten. Bijna een 
kwart (22%) van de wereldwijde 
overheidsinvesteringen op dit gebied is 
namelijk afkomstig van de Commissie en 
de lidstaten. Bovendien is de Europese 
Unie een belangrijke speler op het gebied 
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van de volksgezondheid in de wereld. Zo 
leveren de Commissie en de lidstaten 
bijvoorbeeld de helft van de kredieten van 
het wereldwijd fonds.

Or. fr

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Steun verlenen aan de bestrijding 
van armoedegerelateerde ziekten zou er 
ook toe bijdragen dat de Europese burgers 
van deze ziekten worden gevrijwaard 
aangezien de toenemende wereldwijde 
mobiliteit (waaronder het toerisme), 
migratiebewegingen en verschuivingen in 
de geografische verspreiding van deze 
ziekten inhouden dat Europa 
geconfronteerd kan worden met nieuwe of 
terugkerende uitdagingen ten gevolge van 
deze ziekten.

Or. en

Amendement 39
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Unie en de lidstaten zijn de 
belangrijkste financiers van het 
Wereldfonds voor de bestrijding van hiv, 
malaria en tuberculose. In dit verband 
moet worden overwogen om een gedeelte 
van de bijdrage van de Unie aan het 
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Wereldfonds in te zetten voor acties die de 
overdracht van EDCTP-resultaten naar 
de betrokken populaties 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 40
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) In zijn "Council Conclusions on 
the EU role in global health" van 2010 
verzocht de Raad de EU om de 
doeltreffende en rechtvaardige 
financiering te bevorderen van onderzoek 
dat ten goede komt aan de gezondheid van 
iedereen en ervoor zorgt dat innovaties en 
interventies uitmonden in betaalbare en 
toegankelijke oplossingen. Voornamelijk 
modellen die de kosten van O&O 
loskoppelen van de geneesmiddelenprijs 
moeten worden onderzocht, onder meer 
de mogelijkheden van 
technologieoverdracht naar de 
ontwikkelingslanden.

Or. en

Amendement 41
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Conform de doelstellingen van het 
Kaderprogramma Horizon 2020 moet elke 
lidstaat en elk met het Kaderprogramma 

(13) Conform de doelstellingen van het 
Kaderprogramma Horizon 2020 moet elke 
lidstaat en elk met het Kaderprogramma 
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Horizon 2020 geassocieerd land het recht 
hebben om aan het EDCTP2-programma 
deel te nemen.

Horizon 2020 geassocieerd land het recht 
hebben om aan het EDCTP2-programma 
deel te nemen. Er moet voor worden 
gezorgd dat projecten die geld ontvangen 
uit het Kaderprogramma Horizon 2020 
het internationaal recht inzake de 
mensenrechten niet schenden.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 om te komen tot grotere 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
Europese onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap dienen 
publiek-publieke partnerschappen 
eenvoudige beheersmodellen vast te 
stellen en van Horizon 2020 afwijkende 
regelingen te vermijden.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Belemmeringen die de deelname 
van nieuwkomers aan het programma 
verhinderen moeten worden opgespoord 
en aangepakt. In dit verband dient de 
deelname van kmo's, universiteiten en 
onderzoekscentra te worden bevorderd.



PE522.974v01-00 12/60 AM\1009061NL.doc

NL

Or. en

Amendement 44
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De deelnemende landen zijn 
voornemens gedurende de looptijd van het 
EDCTP2 aan de uitvoering daarvan bij te 
dragen (2014 – 2024).

(14) De deelnemende landen zijn 
voornemens gedurende de looptijd van het 
EDCTP2 aan de uitvoering daarvan bij te 
dragen (2014 – 2020).

Or. en

Motivering

Wanneer twee generaties publiek-publieke partnerschappen vanaf 2020 gelijklopend 
oproepen uitschrijven, veroorzaakt dit administratieve kosten, maakt het de 
onderzoeksfinanciering van de EU nog ingewikkelder en verhult dit welk bedrag er jaarlijks 
precies aan financiering is besteed. De looptijd van publiek-publieke partnerschappen moet 
derhalve worden afgestemd op de looptijd van Horizon 2020 en toekomstige 
kaderprogramma's.

Amendement 45
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 om te komen tot meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap op 
Europees niveau, moet de duur van alle 
uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierde publiek-publieke 
partnerschappen worden afgestemd op de 
duur van het kaderprogramma, ter 
voorkoming van tegelijkertijd geldende 
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verschillende regelingen en bijbehorende 
extra administratieve lasten voor de 
deelnemers in de toekomst.

Or. en

Amendement 46
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor de looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma moet een maximum voor 
de bijdrage van de Unie aan EDCTP2 
worden vastgesteld. Met inachtneming van 
dat maximum moet de bijdrage van de 
Unie gelijk zijn aan de oorspronkelijke
bijdragen van de deelnemende lidstaten, 
om een groot hefboomeffect te 
bewerkstelligen en een verdergaande 
integratie van de programma's van de 
deelnemende staten te waarborgen. Dit 
maximum moet het tevens mogelijk 
maken bijdragen te doen van gelijke 
hoogte als die van andere lidstaten of met 
het Horizon 2020 kaderprogramma 
geassocieerde landen die gedurende de 
looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma meedoen aan het 
EDCTP2.

(15) Voor de looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma moet een maximum voor 
de bijdrage van de Unie aan EDCTP2 
worden vastgesteld. Met inachtneming van 
dat maximum moet de bijdrage van de 
Unie gelijk zijn aan de bijdragen van de in 
artikel 1 van dit besluit genoemde landen, 
om een groot hefboomeffect te 
bewerkstelligen en een verdergaande 
integratie van de programma's van deze 
landen te waarborgen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om soepelheid in te bouwen in de manier waarop de EDCTP2-middelen 
worden uitgegeven.

Amendement 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor de looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma moet een maximum voor 
de bijdrage van de Unie aan EDCTP2 
worden vastgesteld. Met inachtneming van 
dat maximum moet de bijdrage van de 
Unie gelijk zijn aan de oorspronkelijke
bijdragen van de deelnemende lidstaten, 
om een groot hefboomeffect te 
bewerkstelligen en een verdergaande 
integratie van de programma's van de 
deelnemende staten te waarborgen. Dit 
maximum moet het tevens mogelijk maken 
bijdragen te doen van gelijke hoogte als die 
van andere lidstaten of met het Horizon 
2020 kaderprogramma geassocieerde 
landen die gedurende de looptijd van het 
Horizon 2020 kaderprogramma meedoen 
aan het EDCTP2.

(15) Voor de looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma moet een maximum voor 
de bijdrage van de Unie aan EDCTP2 
worden vastgesteld. Gedurende deze 
periode en met inachtneming van dat 
maximum moet de bijdrage van de Unie 
gelijk zijn aan de bijdragen van de in 
artikel 1 van dit besluit genoemde landen, 
om een groot hefboomeffect te 
bewerkstelligen en een verdergaande 
integratie van de programma's van deze 
landen te waarborgen.

Or. fr

Amendement 48
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor de looptijd van het Horizon 
2020 kaderprogramma moet een 
maximum voor de bijdrage van de Unie 
aan EDCTP2 worden vastgesteld. Met 
inachtneming van dat maximum moet de 
bijdrage van de Unie gelijk zijn aan de 
oorspronkelijke bijdragen van de 
deelnemende lidstaten, om een groot 
hefboomeffect te bewerkstelligen en een 
verdergaande integratie van de 
programma's van de deelnemende staten te 
waarborgen. Dit maximum moet het tevens 

(15) De bijdrage van de Unie moet gelijk 
zijn aan de totale bijdragen van de 
deelnemende landen om een groot 
hefboomeffect te bewerkstellingen en een 
verdergaande integratie van de 
programma's van de deelnemende staten te 
waarborgen en het tevens mogelijk maken 
bijdragen te doen van gelijke hoogte als die 
van andere lidstaten of met het Horizon 
2020 kaderprogramma geassocieerde 
landen die gedurende de looptijd van het 
Horizon 2020 kaderprogramma meedoen 
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mogelijk maken bijdragen te doen van 
gelijke hoogte als die van andere lidstaten 
of met het Horizon 2020 kaderprogramma 
geassocieerde landen die gedurende de 
looptijd van het Horizon 2020 
kaderprogramma meedoen aan het 
EDCTP2.

aan het EDCTP2.

Or. en

Amendement 49
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor de financiële bijdrage van de 
Unie is vereist dat de deelnemende landen 
formeel toezeggen aan de 
tenuitvoerlegging van het EDCTP2 te 
zullen bijdragen, en dat zij deze 
toezeggingen nakomen.

(16) Voor de financiële bijdrage van de 
Unie is vereist dat de deelnemende landen 
formeel toezeggen aan de 
tenuitvoerlegging van het EDCTP2 te 
zullen bijdragen, en dat zij deze 
toezeggingen nakomen. Met name 
klinische proeven mogen uitsluitend een
financiële bijdrage van de Unie 
ontvangen wanneer zij worden verricht in 
overeenstemming met de Verklaring van 
Helsinki en wanneer dezelfde normen 
voor gegevenstransparantie worden 
toegepast als in Verordening [2012/0192].

Or. en

Amendement 50
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het is van essentieel belang dat 
altijd geïnformeerde toestemming voor in 
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ontwikkelingslanden verrichte klinische 
proeven wordt verkregen op een manier 
die werkelijk geïnformeerd en werkelijk 
vrijwillig is.

Or. en

Motivering

Het is vaak moeilijk om richtsnoeren voor het verkrijgen van geïnformeerde toestemming ten 
uitvoer te leggen wegens lage alfabetisering, sociaal-economische en culturele factoren. De 
plaatselijke ethische commissies die een cruciale rol vervullen op het vlak van geïnformeerde 
toestemming zijn vaak zwak, slecht toegerust of bestaan zelfs niet in bepaalde landen. Veel 
deelnemers zijn mogelijk onvoldoende op de hoogte van de diverse aspecten van de klinische 
proeven door taalbarrières, de manier waarop de informatie wordt bekendgemaakt of termen 
en bepalingen die in de documenten voor geïnformeerde toestemming worden gebruikt.

Amendement 51
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om te garanderen dat het 
programma ten uitvoer wordt gelegd 
volgens de hoogste ethische normen dient 
er binnen EDCTP2 een ethische 
commissie te worden opgericht die de 
protocollen van de klinische proeven 
beoordeelt en ter plaatse ethische 
controles uitoefent.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 
armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige en betaalbare 
medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten, kunnen niet 
in voldoende mate door de lidstaten 
worden bereikt doordat de noodzakelijke 
kritische massa zowel in menselijke als in 
financiële termen ontbreekt. Vanwege de 
omvang van het optreden kunnen zij 
derhalve beter door de Unie worden 
verwezenlijkt, in overeenstemming met het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken.

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 
armoedegerelateerde ziekten en 
verwaarloosde infectieziekten in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige, 
gebruiksvriendelijke, betaalbare en aan de 
bijzonderheden van de 
ontwikkelingslanden aangepaste medische 
interventies (diagnose, medicijnen, 
behandeling en vaccin), kunnen niet in 
voldoende mate door de lidstaten worden 
bereikt doordat de noodzakelijke kritische 
massa zowel in menselijke als in financiële 
termen ontbreekt. Vanwege de omvang van 
het optreden kunnen zij derhalve beter door 
de Unie worden verwezenlijkt, in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 53
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 
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armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige en betaalbare 
medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten, kunnen niet 
in voldoende mate door de lidstaten 
worden bereikt doordat de noodzakelijke 
kritische massa zowel in menselijke als in 
financiële termen ontbreekt. Vanwege de 
omvang van het optreden kunnen zij 
derhalve beter door de Unie worden 
verwezenlijkt, in overeenstemming met het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige, toegankelijke en 
betaalbare medische interventies voor 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten, kunnen niet in voldoende mate 
door de lidstaten worden bereikt doordat de 
noodzakelijke kritische massa zowel in 
menselijke als in financiële termen 
ontbreekt. Vanwege de omvang van het 
optreden kunnen zij derhalve beter door de 
Unie worden verwezenlijkt, in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De resultaten van klinische 
proeven en andere uit hoofde van het 
EDCTP2-programma verrichte 
onderzoeksactiviteiten moeten zo spoedig 
mogelijk worden verspreid met behulp van 
de passende middelen en in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. … [Regels voor de deelname aan 
acties en de verspreiding van resultaten in 
het kader van Horizon 2020], en met 
name open toegang dient van toepassing 
te zijn met betrekking tot de verspreiding 
via onderzoekspublicaties.
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Or. en

Amendement 55
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Belemmeringen die de deelname 
van nieuwkomers aan het programma 
verhinderen, moeten worden opgespoord 
en aangepakt. In dit verband dient de 
deelname van kmo's, universiteiten en 
onderzoekscentra te worden bevorderd.

Or. en

Amendement 56
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro en is als volgt 
opgebouwd:

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro, wat overeenkomt met de 
bijdragen van de in artikel 1 genoemde 
deelnemende landen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om soepelheid in te bouwen in de manier waarop de EDCTP2-middelen 
worden uitgegeven.

Amendement 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro en is als volgt 
opgebouwd:

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro, wat overeenkomt met de 
bijdragen van de in artikel 1 genoemde 
landen.

Or. fr

Amendement 58
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro en is als volgt 
opgebouwd:

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten minste
683 miljoen euro, wat overeenkomt met de 
bijdragen van de deelnemende landen.

Or. en

Amendement 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
683 miljoen euro en is als volgt 

1. De financiële bijdrage van de Unie aan 
het EDCTP2-programma bedraagt, met 
inbegrip van EVA-kredieten, ten hoogste 
597,625 miljoen euro en is als volgt 
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opgebouwd: opgebouwd:

Or. en

Motivering

De begroting van de publiek-publieke en publiek-private partnerschappen dient met 12,5 % te 
worden verminderd ten gevolge van de totale vermindering van de begroting voor Horizon 
2020 binnen het MFK, teneinde de gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de 
financiering van gezamenlijk onderzoek en anderzijds de financiering van partnerschappen.

Amendement 60
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 594 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van de in artikel 
1, lid 1, vermelde deelnemende landen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om soepelheid in te bouwen in de manier waarop de EDCTP2-middelen 
worden uitgegeven.

Amendement 61
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 594 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van de in artikel 
1, lid 1, vermelde deelnemende landen;

Schrappen

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 594 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van de in artikel 
1, lid 1, vermelde deelnemende landen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 594 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van de in artikel 1, 
lid 1, vermelde deelnemende landen;

a) 519,75 miljoen euro, voor een bijdrage 
ter hoogte van de bijdragen van de in 
artikel 1, lid 1, vermelde deelnemende 
landen;

Or. en

Motivering

De begroting van de publiek-publieke en publiek-private partnerschappen dient met 12,5 % te 
worden verminderd ten gevolge van de totale vermindering van de begroting voor Horizon 
2020 binnen het MFK, teneinde de gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de 
financiering van gezamenlijk onderzoek en anderzijds de financiering van partnerschappen.

Amendement 64
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 89 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van andere 
lidstaten of andere met het 
Kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerde landen of landen die in 
overeenstemming met artikel 1, lid 2 aan 
het EDCTP2-programma deelnemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om soepelheid in te bouwen in de manier waarop de EDCTP2-middelen 
worden uitgegeven.

Amendement 65
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 89 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van andere 
lidstaten of andere met het 
Kaderprogramma Horizon 2020
geassocieerde landen of landen die in 
overeenstemming met artikel 1, lid 2 aan 
het EDCTP2-programma deelnemen.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 89 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van andere 
lidstaten of andere met het 
Kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerde landen of landen die in 
overeenstemming met artikel 1, lid 2 aan 
het EDCTP2-programma deelnemen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 89 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van andere 
lidstaten of andere met het 
Kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerde landen of landen die in 
overeenstemming met artikel 1, lid 2 aan 
het EDCTP2-programma deelnemen.

b) 77,875 miljoen euro, voor een bijdrage 
ter hoogte van de bijdragen van andere 
lidstaten of andere met het 
Kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerde landen of landen die in 
overeenstemming met artikel 1, lid 2 aan 
het EDCTP2-programma deelnemen.

Or. en

Motivering

De begroting van de publiek-publieke en publiek-private partnerschappen dient met 12,5 % te 
worden verminderd ten gevolge van de totale vermindering van de begroting voor Horizon 
2020 binnen het MFK, teneinde de gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de 
financiering van gezamenlijk onderzoek en anderzijds de financiering van partnerschappen.

Amendement 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de deelnemende landen tonen aan 
dat het EDCTP2-programma is opgezet in 
overeenstemming met de doelstellingen en 
onderzoeksprioriteiten van de uitdaging 
"gezondheidsonderzoek" die is vastgesteld 
in Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van ...
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 en 
Besluit /2013/EU van de Raad van ... 2013 
tot vaststelling van het specifieke 
programma tot uitvoering van Horizon 
2020 – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020);

Or. en

Motivering

Deze aanvulling beklemtoont dat er een sterke samenhang moet bestaan tussen de activiteiten 
van de publiek-publieke partnerschappen en de onderzoeksprioriteiten die zijn vastgesteld in 
het kaderprogramma van Horizon 2020.

Amendement 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de deelnemende landen tonen aan 
dat het EDCTP2-programma is opgezet in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen van het kaderprogramma 
Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Deze aanvulling onderstreept dat de publiek-publieke partnerschappen zich moeten houden 
aan de algemene beginselen die gelden voor het kaderprogramma Horizon 2020, waaronder 
open toegang, gendergelijkheid en non-discriminatie, die tijdens de onderhandelingen inzake 
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Horizon 2020 zijn overeengekomen.

Amendement 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) de deelnemende landen tonen 
aan dat het EDCTP2-programma is 
opgezet in overeenstemming met de 
voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 
20 van Verordening (EU) nr. …/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
...  2013 tot vaststelling van Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt gewezen op de tijdens de onderhandelingen over Horizon 2020 
overeengekomen belangrijke beginselen met betrekking tot publiek-publieke partnerschappen 
en wat daarvan wordt verwacht.

Amendement 71
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de toezegging van elk deelnemend land 
dat het aan de financiering van het 
EDCTP2-programma zal bijdragen.

(e) de toezegging van elk deelnemend land 
dat het in contanten en in natura aan de 
financiering van het EDCTP2-programma 
zal bijdragen.

Or. en

Motivering

Streeft naar afstemming met de verordening betreffende het Horizon 2020-kaderprogramma.
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Amendement 72
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de sponsor van een klinische proef 
die geheel of gedeeltelijk door EDCTP2 
wordt gefinancierd, toont aan dat van elke 
proefpersoon diens geïnformeerde 
toestemming is verkregen in 
overeenstemming met de Verklaring van 
Helsinki. 

Or. en

Motivering

Het is vaak moeilijk om richtsnoeren voor het verkrijgen van geïnformeerde toestemming ten 
uitvoer te leggen wegens lage alfabetisering, sociaal-economische en culturele factoren. De 
plaatselijke ethische commissies die een cruciale rol vervullen op het vlak van geïnformeerde 
toestemming zijn vaak zwak, slecht toegerust of bestaan zelfs niet in bepaalde landen. Veel 
deelnemers zijn mogelijk onvoldoende op de hoogte van de diverse aspecten van de klinische 
proeven door taalbarrières, de manier waarop de informatie wordt bekendgemaakt of termen 
en bepalingen die in de documenten voor geïnformeerde toestemming worden gebruikt.

Amendement 73
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) klinische proeven die geheel of 
gedeeltelijk door EDCTP2 zijn 
gefinancierd, mogen niet beginnen 
voordat: 
- het protocol is goedgekeurd door een 
binnen EDCTP2 opgerichte ethische 
commissie;
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- de proef met een nummer is 
geregistreerd op de door het EDCTP-
secretariaat beheerde website;
- de sponsor heeft aangetoond dat hij 
voldoende verzekerd is om 
schadevergoeding uit te betalen voor 
directe of indirecte schade die aan de 
gezondheid van de proefpersoon of 
proefpersonen van de klinische proef is 
berokkend.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten kunnen nationale 
programma-activiteiten van deelnemende 
landen en nieuwe activiteiten omvatten, 
met inbegrip van onder het beheer van de 
EDCTP2-IS gedane oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

De activiteiten kunnen activiteiten 
omvatten die worden ondernomen door 
publieke of private 
onderzoeksorganisaties zonder 
winstoogmerk die zijn opgenomen in de 
nationale programma-activiteiten van 
deelnemende landen en nieuwe activiteiten 
omvatten, met inbegrip van onder het 
beheer van de EDCTP2-IS gedane 
oproepen tot het indienen van voorstellen.

Or. en

Motivering

Op verzoek van de Fondation Merieux.

Amendement 75
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten worden opgenomen in het 
werkplan van het EDCTP2-programma, dat 
door de EDCTP2-IS jaarlijks wordt 
vastgesteld na de positieve uitkomst van de 
externe beoordeling ervan door 
internationale collegiale toetsing op grond 
van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 
nr … [regels voor de deelname aan acties 
en de verspreiding van resultaten in het 
kader van Horizon 2020], met 
inachtneming van de bijdrage ervan aan de 
doelstellingen van het EDCTP2-
programma.

De activiteiten worden opgenomen in het 
werkplan van het EDCTP2-programma, dat 
door de EDCTP2-IS jaarlijks wordt 
vastgesteld na de positieve uitkomst van de 
externe beoordeling ervan door 
internationale collegiale toetsing in 
overeenstemming met artikel 14, lid 1, van 
Verordening (EU) nr … [regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van 
resultaten in het kader van Horizon 2020], 
met inachtneming van de bijdrage ervan 
aan de doelstellingen van het EDCTP2-
programma.

Or. en

Amendement 76
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EDCTP2-IS zet een website op volgens 
hetzelfde model als Eudravigilance bij het
Europees Geneesmiddelenbureau en 
beheert deze. Op die website maakt de 
EDCTP2-IS de klinische-
onderzoeksverslagen bekend van alle door 
haar gefinancierde klinische proeven 
ongeacht of de resultaten positief, 
negatief of onbeslist zijn.

Or. en

Motivering

Het is de bedoeling om hiermee de proefpersonen van klinische proeven te beschermen, 
vooral in landen met een zwakke democratie en een gebrek aan doeltreffende tegenkrachten.
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Amendement 77
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EDCTP2-IS verricht ten minste één 
controle ter plaatse voor elke klinische 
proef die geheel of gedeeltelijk door 
EDCTP2 is gefinancierd, om de ethische 
voorwaarden van de proef en de volledige 
uitvoering van het protocol te controleren. 
Na elke controle wordt een verslag 
toegezonden aan de Commissie en de 
ACS-delegatie bij het Europees 
Parlement.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang dat er nergens een onethische klinische proef wordt verricht 
met het geld van de Europese belastingbetaler.

Amendement 78
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen in natura in de vorm van de 
kosten die de deelnemende landen maken 
bij de uitvoering van de in artikel 4, lid 1, 
bedoelde uitvoeringsactiviteiten of die met 
het administratieve budget voor de 
EDCTP2-IS verband houden.

b) bijdragen in natura in de vorm van de 
kosten die de deelnemende landen maken 
bij de uitvoering van de in artikel 4, lid 1, 
bedoelde vooraf in het werkplan 
opgenomen uitvoeringsactiviteiten of die 
met het administratieve budget voor de 
EDCTP2-IS verband houden.

Or. en
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Amendement 79
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verordening (EU) nr. ... [Regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van 
resultaten in het kader van Horizon 2020] 
is van toepassing op door de EDCTP2-IS 
geselecteerde en gefinancierde acties onder 
contract. In overeenstemming met die 
verordening wordt de EDCTP2-IS 
beschouwd als financieringsorgaan, en 
biedt zij financiële ondersteuning aan 
acties onder contract, in overeenstemming 
met bijlage II bij dit besluit.

1. Verordening (EU) nr. ... [Regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van 
resultaten in het kader van Horizon 2020] 
is van toepassing op door de EDCTP2-IS 
geselecteerde en gefinancierde acties onder 
contract naar aanleiding van door de 
EDCTP2-IS beheerde oproepen tot het 
indienen van voorstellen. In 
overeenstemming met die verordening 
wordt de EDCTP2-IS beschouwd als 
financieringsorgaan, en biedt zij financiële 
ondersteuning aan acties onder contract, in 
overeenstemming met bijlage II bij dit 
besluit.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om dubbelzinnigheid te vermijden, dat de regels voor deelname 
van toepassing zijn en dat de projecten via concurrerende oproepen worden geïntegreerd en 
geselecteerd. 

Amendement 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In overeenstemming met de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie zoals vastgesteld in de 
artikelen 60, lid 1, en 128, lid 1, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
moeten door EDCTP2 georganiseerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
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worden bekendgemaakt op het webportaal 
voor deelnemers aan Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Tijdens de Horizon 2020-trialoog zijn de instellingen overeengekomen om de samenhang van 
alle uit hoofde van Horizon 2020 gefinancierde mogelijkheden van oproepen te bevorderen.
Daartoe beloofde de Commissie de bekendmaking van door publiek-private en publiek-
publieke partnerschappen georganiseerde oproepen tot het indienen van voorstellen op het 
deelnemersportaal van Horizon 2020 te bevorderen. Dit amendement heeft tot doel een zelf 
opgelegde verplichting om te zetten in een wettelijke vereiste die de deelnemers eenvoudige en 
toegankelijke informatie garandeert.

Amendement 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tegen 31 december 2017 verricht de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
het EDCTP2. Van die evaluatie stelt de 
Commissie een verslag op, waarin de 
conclusies van de evaluatie en de 
opmerkingen van de Commissie worden 
opgenomen. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

1. Tegen 31 december 2017 verricht de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
het EDCTP2. Van die evaluatie stelt de 
Commissie een verslag op, waarin de 
conclusies van de evaluatie en de 
opmerkingen van de Commissie worden 
opgenomen. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
tussentijdse evaluatie van EDCTP2 maakt 
deel uit van de tussentijdse evaluatie van 
Horizon 2020 en zal samen met die laatste 
worden samengesteld 

Or. en

Amendement 82
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tegen 31 december 2017 verricht de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
het EDCTP2. De Commissie stelt over die 
evaluatie een verslag op, dat de conclusies 
van de evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan 
het Europees Parlement en de Raad.

1. Tegen 30 juni 2018 verricht de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
het EDCTP2. De Commissie stelt over die 
evaluatie een verslag op, dat de conclusies 
van de evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 31 december 2018 toe 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. fr

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige en
betaalbare medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten in 
partnerschap met sub-Saharisch Afrika te 
versnellen.

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten en 
verwaarloosde infectieziekten, met name 
ziekten die vooral de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen – vrouwen en kinderen 
– treffen. Daartoe zal het de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige, 
gebruiksvriendelijke, betaalbare en aan de 
bijzonderheden van de 
ontwikkelingslanden aangepaste medische 
interventies (diagnose, medicijnen, 
behandeling en vaccin) versnellen, in 
partnerschap met de ontwikkelingslanden 
en met name met sub-Saharisch Afrika. De 
klinische ontwikkeling kan betrekking 
hebben op alle fasen van het proces, van 
fase I tot fase IV. 

Or. fr
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Amendement 84
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische
ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 
betaalbare medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten in 
partnerschap met sub-Saharisch Afrika te 
versnellen.

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige, 
toegankelijke en betaalbare medische 
interventies voor armoedegerelateerde en 
verwaarloosde ziekten in partnerschap met 
sub-Saharisch Afrika te versnellen.

Or. en

Amendement 85
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 
betaalbare medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten in 
partnerschap met sub-Saharisch Afrika te 
versnellen.

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige, 
toegankelijke, passende en betaalbare 
medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten in 
partnerschap met sub-Saharisch Afrika te 
versnellen.

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
hiv/aids, tuberculose, malaria en andere
armoedegerelateerde ziekten. Aan het eind 
van het programma moet ten minste 1 
nieuwe medische interventie zijn 
ontwikkeld; Opstelling van ten minste 30
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande geneesmiddelen. Boeken 
van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van ten minste 20 potentiële 
medische interventies.

a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
andere armoedegerelateerde ziekten en 
andere verwaarloosde infectieziekten. Aan 
het eind van het programma moeten
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande geneesmiddelen zijn 
ontwikkeld; boeken van vooruitgang met 
de klinische ontwikkeling van potentiële 
medische interventies.

Or. fr

Amendement 87
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
hiv/aids, tuberculose, malaria en andere 
armoedegerelateerde ziekten. Aan het eind 
van het programma moet ten minste 1 
nieuwe medische interventie zijn 
ontwikkeld; Opstelling van ten minste 30 
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande medische interventies; 
boeken van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van ten minste 20 potentiële 
medische interventies.

a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten zoals
hiv/aids, tuberculose en malaria, en andere 
armoedegerelateerde en verwaarloosde
ziekten. Aan het eind van het programma 
moet ten minste 1 nieuwe medische 
interventie zijn ontwikkeld; Opstelling van 
ten minste 30 richtsnoeren voor beter of 
ruimer gebruik van bestaande medische 
interventies; boeken van vooruitgang met 
de klinische ontwikkeling van ten minste 
20 potentiële medische interventies.
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Or. en

Amendement 88
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
hiv/aids, tuberculose, malaria en andere 
armoedegerelateerde ziekten. Aan het eind 
van het programma moet ten minste 1 
nieuwe medische interventie zijn 
ontwikkeld; Opstelling van ten minste 30 
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande medische interventies; 
boeken van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van ten minste 20 potentiële 
medische interventies.

a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde, toegankelijke en passende 
medische interventies voor hiv/aids, 
tuberculose, malaria, verwaarloosde 
infectieziekten en andere 
armoedegerelateerde ziekten. Aan het eind 
van het programma moet ten minste 1 
nieuwe medische interventie zijn 
ontwikkeld; Opstelling van ten minste 30 
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande medische interventies; 
boeken van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van ten minste 20 potentiële 
medische interventies.

Or. en

Amendement 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en integratie van relevante 
nationale programma's ter verhoging van 
de kosteneffectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen;

c) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en, voor zover van toepassing,
integratie van relevante nationale 
programma's ter verhoging van de 
kosteneffectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen; Bovendien moeten 
de onderzoeksprioriteiten doelgericht 
worden vastgesteld om resultaten te 
versnellen en bij te dragen tot de 
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uitroeiing van armoedegerelateerde en 
verwaarloosde ziekten.

Or. en

Amendement 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en integratie van relevante 
nationale programma's ter verhoging van 
de kosteneffectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen;

c) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en integratie van relevante 
nationale programma's ter verhoging van 
de kosteneffectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen. Bovendien moeten 
de onderzoeksprioriteiten doelgericht 
worden vastgesteld om resultaten te 
versnellen en bij te dragen tot de 
uitroeiing van armoedegerelateerde en 
verwaarloosde ziekten.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en 
private financiers;

d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en/of 
private financiers om ervoor te zorgen dat 
de effecten van alle onderzoek worden 
gemaximaliseerd en dat synergieën in 
aanmerking kunnen worden genomen en 
om een hefboomeffect van de middelen en 
investeringen te kunnen bewerkstelligen.

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en 
private financiers;

d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en 
private partners;

Or. fr

Amendement 93
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) vergroting van de effecten door 
effectieve samenwerking met relevante 
EU-initiatieven, waaronder de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU.

e) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en, voor zover van toepassing, 
integratie met relevante EU-initiatieven, 
teneinde meer gebruik te maken van 
synergieën, een volledigere innovatieketen 
– van klinische proeven tot de uitvoering 
van behandelingen – op te zetten, en de 
effectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen te vergroten. In dit 
verband zijn synergieën tussen EDCTP2 
en het Europees Ontwikkelingsfonds van 
essentieel belang.

Or. en

Amendement 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) vergroting van de effecten door 
effectieve samenwerking met relevante 
EU-initiatieven, waaronder de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU.

e) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en, voor zover van toepassing, 
integratie met relevante EU-initiatieven, 
waaronder de ontwikkelingssamenwerking 
van de EU, en andere belangrijke 
initiatieven die onderzoek en ontwikkeling 
inzake armoedegerelateerde ziekten, 
partnerschappen voor 
productontwikkeling en andere door de 
overheid gestuurde programma's 
verbeteren teneinde meer gebruik te 
maken van synergieën, een volledigere 
innovatieketen – van klinische proeven tot 
de uitvoering van behandelingen – op te 
zetten, en de effectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen te vergroten.

Or. en

Motivering

Aanvullende formulering gesuggereerd door MSF.

Amendement 95
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) bijdragen tot de exploratie van open 
innovatiemodellen voor door behoeften 
aangestuurd onderzoek, en beschikbare 
en betaalbare resultaten in 
overeenstemming met andere EU-
toezeggingen op het vlak van O&O inzake 
gezondheid.

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een grotere zichtbaarheid van de 
maatregelen die worden genomen in het 
kader van het programma EDCTP2 op 
Europees en internationaal niveau.

Or. fr

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ondersteunen van klinische proeven met 
nieuwe of verbeterde medische interventies 
voor armoedegerelateerde ziekten door 
samenwerkingsverbanden tussen Europese 
en ontwikkelingslanden, met name uit sub-
Saharisch Afrika

a) ondersteunen van klinische proeven met 
nieuwe of verbeterde medische interventies 
voor armoedegerelateerde ziekten en 
verwaarloosde infectieziekten door 
samenwerkingsverbanden tussen Europese 
en ontwikkelingslanden, met name uit sub-
Saharisch Afrika

Or. fr

Amendement 98
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ondersteunen van klinische proeven met 
nieuwe of verbeterde medische interventies 

a) ondersteunen van klinische proeven met 
nieuwe of verbeterde medische interventies 



AM\1009061NL.doc 41/60 PE522.974v01-00

NL

voor armoedegerelateerde ziekten door 
samenwerkingsverbanden tussen Europese 
en ontwikkelingslanden, met name uit sub-
Saharisch Afrika

voor armoedegerelateerde en 
verwaarloosde ziekten door 
samenwerkingsverbanden tussen Europese 
en ontwikkelingslanden, met name uit sub-
Saharisch Afrika

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) waar nodig zal de strategische 
adviescommissie advies uitbrengen over 
doelproductprofielen om 
investeringsbeslissingen volgens 
overeengekomen prioriteiten aan te 
sturen.

Or. en

Motivering

Op voorstel van MSF.

Amendement 100
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: vergroten van het aantal 
beurzen voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika tot ten minste 600 in 
vergelijking tot 400 in het kader van 
EDCTP1, waarbij ten minste 90 % van 
hen zijn onderzoekscarrière na zijn beurs 

streefdoel: vergroten van het aantal 
beurzen voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika van 400 in het kader van 
EDCTP1, waarbij zij sterk worden 
aangemoedigd en gesteund om hun 
onderzoekscarrière na hun beurs voort te 
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ten minste een jaar voortzet in sub-
Saharisch Afrika;

zetten in sub-Saharisch Afrika;

Or. en

Amendement 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: vergroten van het aantal 
beurzen voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika tot ten minste 600 in 
vergelijking tot 400 in het kader van 
EDCTP1, waarbij ten minste 90 % van hen 
zijn onderzoekscarrière na zijn beurs ten 
minste een jaar voortzet in sub-Saharisch 
Afrika;

indicator: vergroten van het aantal beurzen 
voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika tot ten minste 600 in 
vergelijking tot 400 in het kader van 
EDCTP1, waarbij ten minste 90 % van hen 
zijn onderzoekscarrière na zijn beurs ten 
minste een jaar voortzet in sub-Saharisch 
Afrika of betreffende aangelegenheden in 
verband met sub-Saharisch Afrika;

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private financiers;

e) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private partners 
om hun financiële bijdrage tot het 
EDCTP2-programma aanzienlijk te 
verhogen;

Or. fr
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Amendement 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: verhogen van de bijdragen van 
ontwikkelingslanden tot ten minste 30 
miljoen EUR in vergelijking tot 14 
miljoen EUR in het kader van EDCTP1;

Schrappen

Or. fr

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter e – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

streefdoel: verwerven van aanvullende 
bijdragen van publieke of private 
financiers van ten minste 500 miljoen 
EUR in vergelijking tot 71 miljoen EUR 
in het kader van EDCTP1;

Schrappen

Or. fr

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de maatregelen die worden genomen 
in het kader van het programma EDCTP2 
meer onder de aandacht brengen op 
Europees en mondiaal niveau en met 
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name in de ontwikkelingslanden door 
gebruik te maken van kaders voor 
politieke dialoog, zoals de Paritaire 
Parlementaire Vergadering ACS/EU of de 
toppen tussen de EU en Afrika.

Or. fr

Amendement 106
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) Tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met Europese, nationale en internationale 
initiatieven voor 
ontwikkelingssamenwerking, om 
complementariteit te waarborgen en de 
effecten van de resultaten van door het 
EDCTP gefinancierde activiteiten te 
vergroten.

f) Tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met Europese, nationale en internationale 
initiatieven voor 
ontwikkelingssamenwerking, om 
complementariteit te waarborgen en de 
effecten van de resultaten van door het 
EDCTP gefinancierde activiteiten te 
vergroten. Met name, door EDCTP2 
gefinancierde activiteiten coördineren met 
initiatieven die voortvloeien uit het proces 
inzake financiering en coördinatie van 
O&O van de Raadgevende 
deskundigengroep van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 

a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 



AM\1009061NL.doc 45/60 PE522.974v01-00

NL

integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde 
infectieziekten op wetenschappelijk en 
financieel niveau,

integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde 
ziekten en verwaarloosde infectieziekten
op wetenschappelijk en financieel niveau,

Or. fr

Amendement 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 
integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde 
infectieziekten op wetenschappelijk en 
financieel niveau,

a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 
integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde 
ziekten op wetenschappelijk en financieel 
niveau,

Or. en

Amendement 109
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 
integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde 
infectieziekten op wetenschappelijk en 
financieel niveau,

a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 
integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde en 
verwaarloosde ziekten op 
wetenschappelijk en financieel niveau,

Or. en
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Amendement 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde infectieziekten,

b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde armoedegerelateerde 
ziekten. Bijzondere aandacht dient te 
gaan naar verwaarloosde ziekten die reeds 
schade aanrichten in sub-Saharisch 
Afrika en Europa.

Or. en

Amendement 111
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde infectieziekten,

b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde armoedegerelateerde 
ziekten. Bijzondere aandacht dient te 
gaan naar ziekten die reeds schade 
aanrichten in sub-Saharisch Afrika en 
Europa.

Or. en
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Amendement 112
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde infectieziekten,

b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria en tuberculose 
en andere armoedegerelateerde en 
verwaarloosde infectieziekten,

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevorderen van de ontwikkeling van 
capaciteit voor klinische proeven en 
daaraan gerelateerd onderzoek in 
ontwikkelingslanden door middel van 
subsidies voor: loopbaanontwikkeling van 
junior/senior onderzoeksassistenten, 
bevordering van mobiliteit, subsidies voor 
uitwisselingen van personeel, 
opleidingsnetwerken voor onderzoek, 
versterking van het ethisch bewustzijn en 
toezichthouders, advisering en 
samenwerkingsverbanden op individueel of 
institutioneel niveau;

c) bevorderen van de ontwikkeling van 
capaciteit voor klinische proeven en 
daaraan gerelateerd onderzoek in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door middel van 
subsidies voor: loopbaanontwikkeling van 
junior/senior onderzoeksassistenten, 
bevordering van mobiliteit, subsidies voor 
uitwisselingen van personeel, 
opleidingsnetwerken voor onderzoek, 
versterking van het ethisch bewustzijn en 
toezichthouders, advisering en 
samenwerkingsverbanden op individueel of 
institutioneel niveau;

Or. fr
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Amendement 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevorderen van de ontwikkeling van 
capaciteit voor klinische proeven en 
daaraan gerelateerd onderzoek in 
ontwikkelingslanden door middel van 
subsidies voor: loopbaanontwikkeling van 
junior/senior onderzoeksassistenten, 
bevordering van mobiliteit, subsidies voor 
uitwisselingen van personeel, 
opleidingsnetwerken voor onderzoek, 
versterking van het ethisch bewustzijn en 
toezichthouders, advisering en 
samenwerkingsverbanden op individueel of 
institutioneel niveau;

c) bevorderen van de ontwikkeling van 
capaciteit voor klinische proeven en 
daaraan gerelateerd onderzoek in 
ontwikkelingslanden door middel van 
subsidies voor: loopbaanontwikkeling van 
junior/senior onderzoeksassistenten, 
bevordering van mobiliteit, subsidies voor 
uitwisselingen van personeel, 
opleidingsnetwerken voor onderzoek, 
versterking van het ethisch bewustzijn en 
toezichthouders, advisering en 
samenwerkingsverbanden op individueel of 
institutioneel of regionaal niveau;

Or. en

Amendement 115
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private financiers;

d) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private financiers 
teneinde de nationale 
gezondheidzorgstelsels te versterken en de 
overdracht van resultaten naar de 
betrokken populatie te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private financiers;

d) tot stand brengen van samenwerking en 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten 
met andere publieke en private financiers, 
onder meer de industrie en 
partnerschappen voor 
productontwikkeling;

Or. en

Amendement 117
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) vaststellen van krachtige 
verplichtingen om de toegang tot 
producten en de beschikbaarheid ervan te 
garanderen, waaronder voorschriften om 
producten te registreren in alle 
endemische landen en bij een strenge 
regelgevende instantie om te waarborgen 
dat het product vervaardigd wordt en 
betaalbaar is in alle lage- en midden-
inkomenslanden.

Or. en

Amendement 118
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter e ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) garanderen dat de mensenrechten 
niet worden geschonden, met name aan 
de hand van: 
- ethische controles ter plaatse,
- de bekendmaking van klinische-
onderzoeksverslagen in een gemakkelijk 
opzoekbare vorm op de EDCTP-website 
binnen één jaar na afloop van de proef,
- de bekendmaking van bindende regels 
voor sponsors met betrekking tot de 
registratie van ernstige ongewenste 
voorvallen en geneesmiddelenbewaking. 

Or. en

Amendement 119
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EDCTP2 wordt door de EDCTP2-IS 
uitgevoerd op basis van een jaarwerkplan 
en een strategisch meerjarenwerkplan, die 
worden opgesteld door de EDCTP2-IS en 
na goedkeuring, na peer review, door de 
Commissie worden vastgesteld door de 
algemene vergadering van de EDCTP2-IS.

Het EDCTP2 wordt door de EDCTP2-IS 
uitgevoerd op basis van een jaarwerkplan 
en een strategisch meerjarenwerkplan, die 
worden opgesteld door de EDCTP2-IS, 
met raadpleging van de belanghebbenden,
en na goedkeuring, na peer review, door de 
Commissie worden vastgesteld door de 
algemene vergadering van de EDCTP2-IS.

In het jaarwerkplan worden de 
onderwerpen en activiteiten omschreven 
waaraan zal worden gewerkt, in 
coördinatie met de nationale 
programma's, met inbegrip van door de 
EDCTP-IS bekend te maken oproepen tot 
het indienen van voorstellen voor de 
selectie en de financiering van acties 
onder contract, alsmede de budgetten en 
de EDCTP-financiering voor die 
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onderwerpen en activiteiten.
EDCTP2 dient te streven naar 
wetenschappelijke coördinatie en 
informatie-uitwisseling met de betrokken 
publieke of private initiatieven, waaronder 
die uit hoofde van Horizon 2020, zoals het 
initiatief innovatieve geneesmiddelen en 
het strategisch gezondheidspanel.

Or. en

Amendement 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het jaarwerkplan worden de 
onderwerpen en activiteiten omschreven 
waaraan zal worden gewerkt, met inbegrip 
van door de EDCTP-IS bekend te maken 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
voor de selectie en de financiering van 
acties onder contract, alsmede de budgetten 
en de EDCTP-financiering voor die 
onderwerpen en activiteiten.

In het jaarwerkplan worden de 
onderwerpen en activiteiten omschreven 
waaraan zal worden gewerkt, in 
voorkomend geval in coördinatie met de 
nationale programma's, met inbegrip van 
door de EDCTP-IS bekend te maken 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
voor de selectie en de financiering van 
acties onder contract, alsmede de budgetten 
en de EDCTP-financiering voor die 
onderwerpen en activiteiten. EDCTP2 
dient te streven naar wetenschappelijke 
coördinatie en, waar nodig, informatie-
uitwisseling met de betrokken publieke of 
private initiatieven, waaronder die uit 
hoofde van Horizon 2020, zoals het 
initiatief innovatieve geneesmiddelen en 
het strategisch gezondheidspanel.

Or. en

Amendement 121
Fiona Hall
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Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het jaarwerkplan worden de 
onderwerpen en activiteiten omschreven 
waaraan zal worden gewerkt, met inbegrip 
van door de EDCTP-IS bekend te maken 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
voor de selectie en de financiering van 
acties onder contract, alsmede de budgetten 
en de EDCTP-financiering voor die 
onderwerpen en activiteiten.

In het jaarwerkplan worden de 
onderwerpen en activiteiten omschreven 
waaraan zal worden gewerkt, met inbegrip 
van door de deelnemende landen 
opgestarte activiteiten en door de EDCTP-
IS bekend te maken oproepen tot het 
indienen van voorstellen voor de selectie 
en de financiering van acties onder 
contract, alsmede de budgetten en de 
EDCTP-financiering voor die onderwerpen 
en activiteiten.

Or. en

Amendement 122
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, en de status ervan.

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, de status ervan en de 
maatregelen die zijn getroffen om ervoor 
te zorgen dat de populaties in de 
ontwikkelingslanden toegang krijgen tot 
de nieuwe producten.
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Or. en

Amendement 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, en de status ervan.

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, de maatregelen die zijn 
getroffen om de toegang tot nieuwe 
producten mogelijk te maken en de status 
ervan.

Or. en

Motivering

De maatregelen die zijn getroffen om toegang tot nieuwe producten te garanderen moeten 
worden beschreven en gebruikt als criteria om EDCTP2 te evalueren. Zonder uitdrukkelijke 
evaluatiecriteria betreffende de toegang voor patiënten, zal de realisatie van de 
kerndoelstelling van de financiering van EDCTP onvoldoende gevolgd en beoordeeld worden.

Amendement 124
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 1



PE522.974v01-00 54/60 AM\1009061NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, en de status ervan.

Jaarlijks wordt door de EDCTP2-IS een 
jaarverslag opgesteld met daarin een 
uitvoerig overzicht van de uitvoering van 
EDCTP2-programma. Dat overzicht bevat 
informatie over elke overeenkomstig het 
werkplan geselecteerde activiteit, met 
inbegrip van acties onder contract die door 
de EDCTP-IS zijn geselecteerd naar 
aanleiding van door deze beheerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Die informatie omvat een omschrijving van 
elke activiteit, met inbegrip van acties 
onder contract, het budget ervan, de 
waarde van de eventueel toegekende 
financiering, de maatregelen die zijn 
getroffen om de toegang tot nieuwe 
producten te garanderen en de status
ervan.

Or. en

Amendement 125
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten.

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen, 
verspreidingsactiviteiten en maatregelen 
die zijn getroffen om de toegang tot 
nieuwe producten te waarborgen..
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Or. en

Amendement 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor 
financiering voorgedragen en geselecteerde 
projecten, het nader omschreven gebruik 
van de financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten.

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over de voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten en maatregelen 
die zijn getroffen om toegang mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 127
Michèle Rivasi

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 
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landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten.

landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten en maatregelen 
die zijn getroffen om toegang mogelijk te 
maken.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De AV neemt haar besluiten bij consensus. 
Indien geen overeenstemming kan worden 
bereikt, neemt de AV haar besluiten bij 
meerderheid van ten minste 75% van de
stemmen.

De AV neemt haar besluiten bij consensus.

Indien geen overeenstemming kan worden 
bereikt, neemt de AV haar besluiten bij 
meerderheid van ten minste 75% van de 
stemmen. In dat geval heeft elk lid van de 
AV een aantal stemmen dat overeenstemt 
met het bedrag van zijn financiële 
bijdrage of zijn bijdrage in natura aan het 
EDCTP2-programma tijdens het 
afgelopen boekjaar.

Or. fr

Amendement 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De AV neemt haar besluiten bij 
consensus. Indien geen overeenstemming

De AV neemt haar besluiten bij 
meerderheid van ten minste 75% van de 
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kan worden bereikt, neemt de AV haar 
besluiten bij meerderheid van ten minste 
75% van de stemmen.

stemmen.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De AV benoemt een raad van bestuur die
toezicht houdt op het secretariaat van de 
EDCTP-IS (hierna "SEC" genoemd) dat 
door de AV wordt ingesteld als uitvoerend 
orgaan van het EDCTP2-programma. Het 
SEC heeft de volgende taken:

De AV benoemt een raad van bestuur.
Daarbij houdt de AV terdege rekening 
met de bijdrage van de deelnemende 
landen en ziet zij tegelijkertijd toe op een 
evenwichtige geografische spreiding van 
de leden van die raad. Zij zorgt ervoor dat 
ten minste een land uit sub-Saharisch 
Afrika deelneemt.
De raad van bestuur houdt toezicht op het 
secretariaat van de EDCTP-IS (hierna 
"SEC" genoemd) dat door de AV wordt 
ingesteld als uitvoerend orgaan van het 
EDCTP2-programma. Het SEC heeft de 
volgende taken:

Or. fr

Amendement 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De AV benoemt een raad van bestuur die 
toezicht houdt op het secretariaat van de 
EDCTP-IS (hierna "SEC" genoemd) dat 
door de AV wordt ingesteld als uitvoerend 
orgaan van het EDCTP2-programma. Het 
SEC heeft de volgende taken:

De AV benoemt een raad van bestuur die 
toezicht houdt op het secretariaat van de 
EDCTP-IS (hierna "SEC" genoemd) dat 
door de AV wordt ingesteld als uitvoerend 
orgaan van het EDCTP2-programma. Het 
SEC heeft ten minste de volgende taken:
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Or. en

Amendement 132
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vertegenwoordigen van de EDCTP2-IS, a) het jaarwerkplan uitvoeren

Or. en

Amendement 133
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitvoeren van het EDCTP2-programma 
en beheren van de ingevolge het 
jaarwerkplan bij het SEC ondergebrachte 
activiteiten uit het EDCTP2-programma,

Schrappen

Or. en

Amendement 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) informatie publiceren over de 
uitgevoerde projecten, met inbegrip van 
de totale waarde van elk project en de 
namen van de deelnemers;
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Or. ro

Amendement 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wetenschappelijke adviescommissie 
(hierna "SAC" [Scientific Advisory 
Committee] genoemd) adviseert de AV 
over de strategische prioriteiten van het 
EDCTP2-programma.

Een strategische adviescommissie (hierna 
"SAC" [Strategic Advisory Committee] 
genoemd) geeft strategisch en 
wetenschappelijk advies aan de AV, de 
raad van bestuur en het SEC.

Or. en

Amendement 136
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De SAC wordt door de AV benoemd en 
bestaat uit onafhankelijke Europese en 
Afrikaanse deskundigen op gebieden die 
relevant zijn voor het EDCTP2-
programma.

De SAC wordt door de AV benoemd en 
bestaat uit onafhankelijke Europese en 
Afrikaanse deskundigen op gebieden die 
relevant zijn voor het EDCTP2-
programma. Bij de samenstelling van de 
SAC wordt gestreefd naar 
gendergelijkheid in overeenstemming met 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van … 2013 tot vaststelling van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) evalueren en adviseren van de AV over 
inhoud, reikwijdte en omvang van het 
EDCTP2-jaarwerkplan, met inbegrip van 
de daarin opgenomen ziekten en te 
hanteren benaderingen, vanuit een 
wetenschappelijk en technisch standpunt,

b) adviseren van de AV over inhoud, 
reikwijdte en omvang van het EDCTP2-
jaarwerkplan, met inbegrip van de daarin 
opgenomen ziekten en te hanteren 
benaderingen, vanuit een wetenschappelijk 
en technisch standpunt,

Or. en

Amendement 138
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De AV richt in samenwerking met 
de wetenschappelijke commissie een 
ethische commissie op.
De ethische commissie keurt vooraf het 
protocol voor alle door EDCTP2 geheel of 
gedeeltelijk gefinancierde klinische 
proeven goed en verricht regelmatig 
ethische controles ter plaatse. Zij brengt 
verslag uit aan de AV.
De AV stelt het aantal leden van de 
ethische commissie en de wijze waarop zij 
worden benoemd vast.

Or. en


