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Poprawka 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), utworzony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
…/2013 z dnia… 2013 r.4 (zwany dalej 
„programem ramowym »Horyzont 2020«”) 
ma na celu osiągnięcie większego wpływu 
na badania i innowacje dzięki
przyczynieniu się do wzmocnienia
partnerstw publiczno-publicznych, w tym 
poprzez uczestnictwo Unii w programach 
prowadzonych przez kilka państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 Traktatu.

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), utworzony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
…/2013 z dnia… 2013 r.4 (zwany dalej 
„programem ramowym »Horyzont 2020«”) 
ma na celu osiągnięcie większego wpływu 
na badania i innowacje dzięki tworzeniu
ściślejszych synergii, polepszaniu
koordynacji oraz unikaniu niepotrzebnego 
powielania międzynarodowych, krajowych 
oraz regionalnych programów 
badawczych. Partnerstwa publiczno-
publiczne, w tym uczestnictwo Unii w 
programach prowadzonych przez kilka 
państw członkowskich zgodnie z art. 185 
Traktatu, powinny osiągać te cele, spełniać 
warunki wyszczególnione w tym 
rozporządzeniu, w szczególności w art. 20, 
oraz być w pełni zgodne z ogólnymi 
zasadami dotyczącymi programu 
„Horyzont 2020”.

__________________ __________________
4 Dz.U… [Program ramowy „Horyzont 
2020”].

4 Dz.U… [Program ramowy „Horyzont 
2020”].

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie podkreśla ważne zasady uzgodnione w trakcie negocjacji nad programem 
„Horyzont 2020”dotyczące partnerstw publiczno-publicznych oraz celów, jakie powinny one 
osiągać.
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Poprawka 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodym 
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 
należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej 
„programem EDCTP2”): obecny zakres 
EDCTP1 wymaga zmiany i rozszerzenia; 
należy dalej pogłębiać integrację 
europejskich programów krajowych; 
należy zacieśnić i rozszerzyć współpracę z 
innymi ważnymi publicznymi i 
prywatnymi podmiotami finansującymi, w 
tym przemysłem farmaceutycznym; należy 
rozwijać synergię z działaniami w ramach 
europejskiej polityki zewnętrznej, w 
szczególności z unijną pomocą rozwojową; 
należy jasno określić i uprościć zasady 
współfinansowania oraz wzmocnić 
narzędzia monitorowania.

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodym 
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 
należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej 
„programem EDCTP2”): obecny zakres 
EDCTP1 wymaga zmiany i rozszerzenia; 
należy nadal rozwijać i wzmacniać 
zdolności krajów rozwijających się do 
prawidłowego postępowania, zarządzania 
badaniami klinicznymi, w szczególności 
rolę oraz możliwości komisji ds. etyki, jak 
również otoczenie regulacyjne, 
koordynację, współpracę, a gdy zachodzi 
taka potrzeba, dalszą integrację 
europejskich programów krajowych; 
należy zacieśnić i rozszerzyć współpracę z 
innymi ważnymi publicznymi i 
prywatnymi podmiotami finansującymi, w 
tym przemysłem farmaceutycznym; należy 
rozwijać synergię z działaniami w ramach 
europejskiej polityki zewnętrznej, w 
szczególności z unijną pomocą rozwojową; 
należy jasno określić i uprościć zasady 
współfinansowania oraz wzmocnić
narzędzia monitorowania.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., niezależne 8 Van Velzen et al., niezależne 
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sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

Or. en

Poprawka 34
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodym 
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 
należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej 
„programem EDCTP2”): obecny zakres 
EDCTP1 wymaga zmiany i rozszerzenia; 
należy dalej pogłębiać integrację 
europejskich programów krajowych; 
należy zacieśnić i rozszerzyć współpracę z 
innymi ważnymi publicznymi i 
prywatnymi podmiotami finansującymi, w 
tym przemysłem farmaceutycznym; należy 
rozwijać synergię z działaniami w ramach 
europejskiej polityki zewnętrznej, w 
szczególności z unijną pomocą rozwojową; 
należy jasno określić i uprościć zasady 
współfinansowania oraz wzmocnić
narzędzia monitorowania.

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodym 
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 
należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej 
„programem EDCTP2”): obecny zakres 
EDCTP1 wymaga zmiany i rozszerzenia; 
należy dalej pogłębiać integrację 
europejskich programów krajowych; 
należy zacieśnić i rozszerzyć synergię z 
innymi ważnymi partnerami publicznymi i 
prywatnymi, w tym przemysłem 
farmaceutycznym, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
pozarządowymi; należy rozwijać synergię 
z działaniami w ramach europejskiej 
polityki zewnętrznej, w szczególności z 
unijną pomocą rozwojową dotyczącą 
obszaru zdrowia; należy jasno określić i 
uprościć zasady współfinansowania oraz 
wzmocnić narzędzia monitorowania.
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__________________ __________________
8 Van Velzen et al., niezależne 
sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

8 Van Velzen et al., niezależne 
sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodym 
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 
należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej 
„programem EDCTP2”): obecny zakres 
EDCTP1 wymaga zmiany i rozszerzenia; 
należy dalej pogłębiać integrację 
europejskich programów krajowych; 
należy zacieśnić i rozszerzyć współpracę 
z innymi ważnymi publicznymi i 
prywatnymi podmiotami finansującymi, 
w tym z przemysłem farmaceutycznym; 
należy rozwijać synergię z działaniami w 
ramach europejskiej polityki zewnętrznej, 
w szczególności z unijną pomocą 
rozwojową; należy jasno określić i uprościć 
zasady współfinansowania oraz wzmocnić 
narzędzia monitorowania.

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodym 
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 
należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej 
„programem EDCTP2”):
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- obecny zakres EDCTP1 wymaga zmiany 
i rozszerzenia;

- należy promować szkolenia i wzmocnić 
zdolność krajów rozwijających się;
- należy dalej pogłębiać integrację 
europejskich programów krajowych;

- należy zacieśnić i rozszerzyć współpracę 
z partnerami publicznymi i prywatnymi, w 
tym z przemysłem farmaceutycznym, 
partnerstwami publiczno-prywatnymi,
takimi jak partnerstwa na rzecz rozwoju 
produktów (Product Development 
Partnerships), organizacje pozarządowe 
lub też fundacje;

- należy rozwijać synergię z działaniami w 
ramach europejskiej polityki zewnętrznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem unijnej 
pomocy rozwojowej;
- należy jasno określić i uprościć zasady 
współfinansowania

- oraz wzmocnić narzędzia monitorowania.
__________________ __________________
8 Van Velzen et al., niezależne 
sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

8 Van Velzen et al., niezależne 
sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

Or. fr

Poprawka 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Rady.../2013/UE z 
dnia ... 2013 r. ustanawiającą program 
szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020)9 można przyznać dodatkowe 

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
…/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … 2013 r. ustanawiającym 
program „Horyzont 2020”8a oraz decyzją 
Rady.../2013/UE z dnia ... 2013 r. 
ustanawiającą program szczegółowy 
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wsparcie na rzecz programu EDCTP2. wdrażający program „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)9

można przyznać dodatkowe wsparcie na 
rzecz programu EDCTP2.

__________________ __________________
8a Dz.U. L... [program „Horyzont 2020”].

9 Dz.U. L... [program szczegółowy 
wdrażający „Horyzont 2020”].

9 Dz.U. L... [program szczegółowy 
wdrażający „Horyzont 2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać odniesienie do programu ramowego i programu szczegółowego, które pozwoli 
potwierdzić zgodność z art. 20 programu ramowego i zapisanymi w nim zasadami.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Unia Europejska jest ważnym 
podmiotem finansującym badania w 
zakresie chorób związanych z ubóstwem 
oraz zaniedbanych chorób zakaźnych. 
Komisja i państwa członkowskie 
uczestniczą w prawie jednej czwartej 
(22%) odnośnych inwestycji rządów na 
szczeblu światowym. Ponadto Unia 
Europejska odgrywa znaczącą rolę w 
dziedzinie zdrowia na świecie. Dla 
przykładu Komisja i państwa 
członkowskie dostarczają około połowy 
środków Światowego Funduszu.

Or. fr

Poprawka 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wspieranie zwalczania chorób 
związanych z ubóstwem pomogłoby 
również chronić obywateli Europy przed 
zarażeniem takimi chorobami, jako iż 
zwiększająca się mobilność globalna 
(włączając w to turystykę), ruchy 
migracyjne oraz zmiany geograficznego 
występowania tych chorób oznaczają, iż 
Europa może stanąć w obliczu nowych 
lub powracających wyzwań wynikających 
z tych chorób.

Or. en

Poprawka 39
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Unia i państwa członkowskie są 
głównymi podmiotami finansującymi 
Światowy Fundusz Walki z AIDS, 
Gruźlicą i Malarią. Zgodnie z tym, należy 
rozważyć ukierunkowanie części unijnej 
składki na Światowy Fundusz na 
działania mające na celu ułatwienie 
przekazywania rezultatów EDCTP 
ludności, której one dotyczą.

Or. en

Poprawka 40
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Rada w swoich „Konkluzjach Rady 
na temat roli UE w ochronie zdrowia na 
świecie” z 2010 r. wezwała UE do 
promowania efektywnego i 
sprawiedliwego finansowania badań 
służącego ogólnemu poziomowi zdrowia
oraz zapewniającego, że innowacje i 
interwencje prowadzą do dostępnych 
cenowo i powszechnych rozwiązań. W 
szczególności należy rozwijać modele 
oddzielające koszty prac badawczych i 
rozwojowych od cen lekarstw, włączając w 
to możliwości przekazywania technologii 
krajom rozwijającym się.

Or. en

Poprawka 41
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami programu ramowego 
„Horyzont 2020” każde państwo 
członkowskie oraz każde państwo 
stowarzyszone z programem ramowym 
„Horyzont 2020” powinno być uprawnione 
do uczestnictwa w programie EDCTP2.

(13) Zgodnie z celami programu ramowego 
„Horyzont 2020” każde państwo 
członkowskie oraz każde państwo 
stowarzyszone z programem ramowym 
„Horyzont 2020” powinno być uprawnione 
do uczestnictwa w programie EDCTP2.
Należy zagwarantować, aby projekty 
otrzymujące pieniądze z programu 
ramowego „Horyzont 2020” nie naruszały 
międzynarodowych praw człowieka.

Or. en
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Poprawka 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
większe uproszczenie i większa 
harmonizacja europejskiego systemu 
finansowania badań i innowacji,
partnerstwa publiczno-publiczne powinny 
stworzyć proste modele zarządzania oraz 
unikać zróżnicowanych zasad dotyczących 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Należy określić przeszkody
uniemożliwiające nowym partnerom 
uczestnictwo w programie oraz odnieść się 
do nich. W tym kontekście należy sprzyjać 
uczestnictwu MŚP, szkół wyższych oraz 
ośrodków badawczych.

Or. en

Poprawka 44
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Uczestniczące państwa zamierzają 
wnosić wkład w realizację programu 
EDCTP2 w okresie objętym tym 
programem (2014–2024).

(14) Uczestniczące państwa zamierzają 
wnosić wkład w realizację programu 
EDCTP2 w okresie objętym tym 
programem (2014–2020).

Or. en

Uzasadnienie

Równoczesne funkcjonowanie dwóch generacji partnerstw publiczno-publicznych 
przedstawiających zaproszenia do składania wniosków od roku 2020 spowodowałoby 
podniesienie kosztów administracyjnych, zwiększyłoby złożoność funduszy badawczych UE 
oraz ukryłoby kwoty faktycznie wydawane w ciągu roku. Czas trwania partnerstw publiczno-
publicznych powinien więc być dostosowany do czasu trwania programu „Horyzont 2020” 
oraz przyszłych programów ramowych.

Poprawka 45
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
większe uproszczenie i większa 
harmonizacja europejskiego systemu 
finansowania badań i innowacji, czas 
trwania wszystkich partnerstw publiczno-
publicznych finansowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy 
dostosować do czasu trwania programu 
ramowego, aby w przyszłości uniknąć 
równoległego funkcjonowania różnych 
zbiorów zasad i związanych z tym 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
dla uczestników;

Or. en
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Poprawka 46
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy określić pułap udziału Unii w 
EDCTP2 na czas trwania programu 
ramowego „Horyzont 2020”. Do 
wysokości tego pułapu wkład Unii 
powinien być równy początkowym
wkładom, do których zobowiązały się 
uczestniczące państwa, tak aby uzyskać 
duży efekt dźwigni i zapewnić silniejszą 
integrację programów uczestniczących
państw. Pułap ten powinien również 
obejmować wkład równoważny wkładom 
innych państw członkowskich lub państw 
stowarzyszonych z programem ramowym 
„Horyzont 2020”, które przystąpią do 
programu EDCTP2 podczas trwania 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

(15) Należy określić pułap udziału Unii w 
EDCTP2 na czas trwania programu 
ramowego „Horyzont 2020”. Do 
wysokości tego pułapu wkład Unii 
powinien być równy wkładom państw 
wyszczególnionych w art. 1 niniejszej 
decyzji, tak aby uzyskać duży efekt 
dźwigni i zapewnić silniejszą integrację 
programów tych państw.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zachować elastyczność w sposobie wydawania funduszy EDCTP2.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy określić pułap udziału Unii w 
EDCTP2 na czas trwania programu 
ramowego „Horyzont 2020”. Do
wysokości tego pułapu wkład Unii 
powinien być równy początkowym
wkładom, do których zobowiązały się 
uczestniczące państwa, tak aby uzyskać 

(15) Należy określić pułap udziału Unii w 
EDCTP2 na czas trwania programu 
ramowego „Horyzont 2020”. W tym 
okresie i do wysokości tego pułapu wkład 
Unii powinien być równy wkładom 
państw, o których mowa w art. 1 niniejszej 
decyzji, tak aby uzyskać duży efekt 
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duży efekt dźwigni i zapewnić silniejszą 
integrację programów uczestniczących 
państw. Pułap ten powinien również 
obejmować wkład równoważny wkładom 
innych państw członkowskich lub państw 
stowarzyszonych z programem ramowym 
„Horyzont 2020”, które przystąpią do 
programu EDCTP2 podczas trwania 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

dźwigni i zapewnić silniejszą integrację 
programów tych państw.

Or. fr

Poprawka 48
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy określić pułap udziału Unii w 
EDCTP2 na czas trwania programu 
ramowego „Horyzont 2020”. Do 
wysokości tego pułapu wkład Unii 
powinien być równy początkowym 
wkładom, do których zobowiązały się 
uczestniczące państwa, tak aby uzyskać 
duży efekt dźwigni i zapewnić silniejszą 
integrację programów uczestniczących
państw. Pułap ten powinien również 
obejmować wkład równoważny wkładom 
innych państw członkowskich lub państw 
stowarzyszonych z programem ramowym 
„Horyzont 2020”, które przystąpią do 
programu EDCTP2 podczas trwania 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

(15) Wkład Unii powinien być równy 
całkowitym wkładom, do których 
zobowiązały się uczestniczące państwa, tak 
aby uzyskać duży efekt dźwigni i zapewnić 
silniejszą integrację programów 
uczestniczących państw, jak również 
obejmować wkład równoważny wkładom 
innych państw członkowskich lub państw 
stowarzyszonych z programem ramowym 
„Horyzont 2020”, które przystąpią do 
programu EDCTP2 podczas trwania 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 49
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wkład finansowy Unii powinien być 
uzależniony od formalnych zobowiązań ze 
strony uczestniczących państw do 
wniesienia wkładu w realizację programu 
EDCTP2 oraz od wypełnienia tych 
zobowiązań.

(16) Wkład finansowy Unii powinien być 
uzależniony od formalnych zobowiązań ze 
strony uczestniczących państw do 
wniesienia wkładu w realizację programu 
EDCTP2 oraz od wypełnienia tych 
zobowiązań. W szczególności badania 
kliniczne powinny uzyskiwać wsparcie
finansowe Unii tylko, gdy są one 
przeprowadzane zgodnie z deklaracją 
helsińską oraz gdy zachowane są takie 
same normy przejrzystości danych jak w 
rozporządzeniu [2012/0192].

Or. en

Poprawka 50
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Jest rzeczą zasadniczą, aby 
świadoma zgoda na badania kliniczne 
przeprowadzane w krajach rozwijających 
się była zawsze uzyskiwana w sposób 
całkowicie świadomy i całkowicie 
dobrowolny.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące uzyskiwania świadomej zgody są często trudne do wprowadzenia z 
powodu niskiego poziomu umiejętności czytania i pisania, czynników socjo-ekonomicznych i 
kulturowych. Miejscowe komitety ds. etyki, odgrywające decydującą rolę w uzyskiwaniu 
świadomej zgody, mają często niewielką możliwość działania, są źle wyposażone lub w 
niektórych państwach nie funkcjonują. Wielu uczestników może nie rozumieć w sposób 
wystarczający różnorodnych aspektów badań klinicznych z powodu ograniczeń językowych, 
sposobu przekazywania informacji lub wyrażeń używanych w dokumentach dotyczących 
świadomej zgody.
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Poprawka 51
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W celu zapewnienia wprowadzania 
programu zgodnie z najwyższymi 
standardami etycznymi, należy ustanowić 
Komisję ds. Etyki w ramach EDCTP2 
dokonującą przeglądów protokołów badań 
klinicznych oraz przeprowadzającą audyty 
w zakresie etyki w miejscu 
przeprowadzania badań.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ cele niniejszej decyzji, a 
mianowicie zmniejszenie obciążenia 
społecznego i gospodarczego 
spowodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, 
szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo terapii chorób 
związanych z ubóstwem nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na brak 
niezbędnej masy krytycznej pod względem 
zasobów ludzkich i finansowych, a ze 
względu na skalę działań cele te można w 
większym stopniu osiągnąć na poziomie 

Ponieważ cele niniejszej decyzji, a 
mianowicie zmniejszenie obciążenia 
społecznego i gospodarczego 
spowodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem i zaniedbane choroby zakaźne
w krajach rozwijających się, szczególnie w 
Afryce subsaharyjskiej, poprzez 
przyspieszenie rozwoju klinicznego terapii 
(diagnostyka, produkty lecznicze, leczenie 
i szczepienie), które byłyby skuteczne, 
bezpieczne, łatwe w użyciu, przystępne 
cenowo i dostosowane do specyfiki krajów 
rozwijających się, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na brak 
niezbędnej masy krytycznej pod względem 
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unijnym, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza decyzja 
nie wykracza poza to, co jest konieczne dla
osiągnięcia tego celu,

zasobów ludzkich i finansowych, a ze 
względu na skalę działań cele te można w 
większym stopniu osiągnąć na poziomie 
unijnym, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza decyzja 
nie wykracza poza to, co jest konieczne dla
osiągnięcia tego celu;

Or. fr

Poprawka 53
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ cele niniejszej decyzji, a 
mianowicie zmniejszenie obciążenia 
społecznego i gospodarczego 
spowodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, 
szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo terapii chorób 
związanych z ubóstwem nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na brak 
niezbędnej masy krytycznej pod względem 
zasobów ludzkich i finansowych, a ze 
względu na skalę działań cele te można w 
większym stopniu osiągnąć na poziomie 
unijnym, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza decyzja 
nie wykracza poza to, co jest konieczne dla
osiągnięcia tego celu.

(28) Ponieważ cele niniejszej decyzji, a 
mianowicie zmniejszenie obciążenia 
społecznego i gospodarczego 
spowodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, 
szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych,
dostępnych i przystępnych cenowo terapii 
chorób związanych z ubóstwem oraz 
zaniedbanych nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie ze względu na brak 
niezbędnej masy krytycznej pod względem 
zasobów ludzkich i finansowych, a ze 
względu na skalę działań cele te można w 
większym stopniu osiągnąć na poziomie 
unijnym, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza decyzja 
nie wykracza poza to, co jest konieczne dla
osiągnięcia tego celu.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Rezultaty badań klinicznych oraz
innych czynności badawczych 
przeprowadzanych w ramach programu 
EDCTP2 powinny być publikowane za 
pomocą odpowiednich środków tak szybko 
jak to tylko możliwe oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr ... [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”], w 
szczególności rozpowszechniające je 
publikacje badawcze będą 
ogólnodostępne.

Or. en

Poprawka 55
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Należy określić przeszkody
uniemożliwiające nowym partnerom 
uczestnictwo w programie oraz odnieść się 
do nich. W tym kontekście należy sprzyjać 
uczestnictwu MŚP, szkół wyższych oraz 
ośrodków badawczych.

Or. en
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Poprawka 56
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
w tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi 683 mln EUR, która to
kwota obejmuje:

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, w 
tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi 683 mln EUR, co odpowiada 
wkładom uczestniczących państw 
wymienionych w art. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zachować elastyczność w sposobie wydawania funduszy.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
w tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi 683 mln EUR, która to kwota
obejmuje:

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, w 
tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi 683 mln EUR, która to kwota jest 
równoważna wkładom uczestniczących 
państw wymienionych w art. 1.

Or. fr

Poprawka 58
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie



PE522.974v01-00 20/59 AM\1009061PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, w 
tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi 683 mln EUR, która to kwota 
obejmuje:

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, w 
tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi przynajmniej 683 mln EUR,
równoważne wkładowi państw 
uczestniczących.

Or. en

Poprawka 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, w 
tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi 683 mln EUR, która to kwota 
obejmuje:

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, w 
tym środki EFTA, na program EDCTP2 
wynosi 597.625 mln EUR, która to kwota 
obejmuje:

Or. en

Uzasadnienie

Budżet partnerstw publiczno-publicznych oraz partnerstw publiczno-prywatnych powinien 
zostać obniżony o 12,5% na skutek ogólnego ograniczenia puli finansowej programu 
„Horyzont 2020” w WRF, aby nie naruszyć delikatnej równowagi między finansowaniem 
wspólnych badań z jednej strony, a finansowaniem partnerstw z drugiej strony.

Poprawka 60
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 594 mln EUR równoważne wkładom 
uczestniczących państw wymienionych 
w art. 1 ust. 1;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zachować elastyczność w sposobie wydawania funduszy EDCTP2.

Poprawka 61
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 594 mln EUR równoważne wkładom 
uczestniczących państw wymienionych w 
art. 1 ust. 1;

skreślona

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 594 mln EUR równoważne wkładom 
uczestniczących państw wymienionych 
w art. 1 ust. 1;

skreślona

Or. fr

Poprawka 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 594 mln EUR równoważne wkładom a) 519.75 mln EUR równoważne wkładom 
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uczestniczących państw wymienionych w 
art. 1 ust. 1;

uczestniczących państw wymienionych w 
art. 1 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Budżet partnerstw publiczno-publicznych oraz partnerstw publiczno-prywatnych powinien 
zostać obniżony o 12,5% na skutek ogólnego ograniczenia puli finansowej programu 
„Horyzont 2020” w WRF, aby nie naruszyć delikatnej równowagi między finansowaniem 
wspólnych badań z jednej strony, a finansowaniem partnerstw z drugiej strony.

Poprawka 64
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 89 mln EUR równoważne wkładom 
innych państw członkowskich lub innych 
państw stowarzyszonych z programem 
ramowym „Horyzont 2020” 
uczestniczących w programie EDCTP2 
zgodnie z art. 1 ust. 2.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zachować elastyczność w sposobie wydawania funduszy EDCTP2.

Poprawka 65
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 89 mln EUR równoważne wkładom 
innych państw członkowskich lub innych 
państw stowarzyszonych z programem 
ramowym „Horyzont 2020” 

skreślona
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uczestniczących w programie EDCTP2 
zgodnie z art. 1 ust. 2.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 89 mln EUR równoważne wkładom 
innych państw członkowskich lub innych 
państw stowarzyszonych z programem 
ramowym „Horyzont 2020” 
uczestniczących w programie EDCTP2 
zgodnie z art. 1 ust. 2.

skreślona

Or. fr

Poprawka 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 89 mln EUR równoważne wkładom 
innych państw członkowskich lub innych 
państw stowarzyszonych z programem 
ramowym „Horyzont 2020” 
uczestniczących w programie EDCTP2 
zgodnie z art. 1 ust. 2.

b) 77.875 mln EUR równoważne wkładom 
innych państw członkowskich lub innych 
państw stowarzyszonych z programem 
ramowym „Horyzont 2020” 
uczestniczących w programie EDCTP2 
zgodnie z art. 1 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Budżet partnerstw publiczno-publicznych oraz partnerstw publiczno-prywatnych powinien 
zostać obniżony o 12,5% na skutek ogólnego ograniczenia puli finansowej programu 
„Horyzont 2020” w WRF, aby nie naruszyć delikatnej równowagi między finansowaniem 
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wspólnych badań z jednej strony, a finansowaniem partnerstw z drugiej strony.

Poprawka 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wykazania przez państwa 
uczestniczące, że program EDCTP2 
ustanowiono zgodnie z celami i 
priorytetami badawczymi wyzwań 
stawianych badaniom nad zdrowiem 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … 2013 r. ustanawiającym 
program „Horyzont 2020” oraz decyzji 
Rady.../2013/UE z dnia ... 2013 r. 
ustanawiającej program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020);

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie podkreśla, iż powinna występować duża spójność pomiędzy działaniami 
partnerstw publiczno-publicznych oraz priorytetami badawczymi określonymi w programie 
ramowym „Horyzont 2020”.

Poprawka 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wykazania przez państwa 
uczestniczące, że program EDCTP2 
ustanowiono zgodnie z ogólnymi 
zasadami regulującymi ramy programu 
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„Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie podkreśla ważność przestrzegania przez partnerstwa publiczno-publiczne 
ogólnych zasad odnoszących się do ram programu „Horyzont 2020”, takich jak 
ogólnodostępność, równość płci oraz brak dyskryminacji zgodnie z uzgodnieniami 
poczynionymi w trakcie negocjacji w sprawie programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) wykazania przez państwa 
uczestniczące, że program EDCTP2 
ustanowiono zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 20 rozporządzenia 
(UE) nr …/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia … 2013 r. 
ustanawiającego program „Horyzont 
2020”;

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie podkreśla ważne zasady uzgodnione w trakcie negocjacji w sprawie 
programu „Horyzont 2020”dotyczące partnerstw publiczno-publicznych oraz celów, jakie 
powinny one osiągać.

Poprawka 71
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zobowiązania się każdego 
uczestniczącego państwa do wniesienia 
wkładu w finansowanie programu 
EDCTP2.

e) zobowiązania się każdego 
uczestniczącego państwa do wniesienia 
wkładu gotówkowego oraz wkładu
niepieniężnego w finansowanie programu 
EDCTP2.

Or. en

Uzasadnienie

Zmierza do spójności z rozporządzeniem w sprawie ram programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 72
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wykazania przez podmiot finansujący 
jakiekolwiek badania kliniczne 
finansowane całkowicie lub częściowo z 
programu EDCTP2, iż świadoma zgoda 
któregokolwiek z uczestników została 
uzyskana zgodnie z deklaracją helsińską;

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące uzyskiwania świadomej zgody są często trudne do wprowadzenia z 
powodu niskiego poziomu umiejętności czytania i pisania, czynników socjo-ekonomicznych i 
kulturowych. Miejscowe komitety ds. etyki, odgrywające decydującą rolę w uzyskiwaniu 
świadomej zgody, mają często niewielką możliwość działania, są źle wyposażone lub w 
niektórych państwach nie funkcjonują. Wielu uczestników może nie rozumieć w sposób 
wystarczający różnorodnych aspektów badań klinicznych z powodu ograniczeń językowych, 
sposobu przekazywania informacji lub wyrażeń używanych w dokumentach dotyczących 
świadomej zgody.

Poprawka 73
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) jakiekolwiek badania kliniczne 
finansowane lub współfinansowane przez 
program EDCTP2 nie rozpoczną się 
przed:
- zatwierdzeniem protokołu przez komisje 
ds. etyki ustanowioną w ramach EDCTP2
- rejestracją numeru badań na stronie 
internetowej prowadzonej przez 
sekretariat EDCTP
- wykazaniem przez podmioty finansujące 
dostatecznej ochrony ubezpieczeniowej 
pokrywającej bezpośrednie lub pośrednie 
szkody na zdrowiu poniesione przez 
uczestnika(-ów) badań klinicznych

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania mogą obejmować elementy
programów krajowych uczestniczących 
państw oraz nowe działania, w tym 
zaproszenia do składania wniosków 
zarządzane przez EDCTP2-IS.

Działania mogą obejmować działania 
podejmowane przez publiczne lub 
prywatne organizacje badawcze typu non-
profit zawarte w programach krajowych 
uczestniczących państw oraz nowe 
działania, w tym zaproszenia do składania 
wniosków zarządzane przez EDCTP2-IS.

Or. en

Uzasadnienie

Na prośbę Fundacji Merieux.
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Poprawka 75
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania są ujęte w planie prac programu 
EDCTP2 przyjmowanym co roku przez 
EDCTP2-IS po uzyskaniu ich pozytywnej 
oceny zewnętrznej dokonywanej w toku 
wzajemnej weryfikacji międzynarodowej w 
oparciu o art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr … [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 
2020”] i z uwzględnieniem ich wkładu w 
realizację celów programu EDCTP2.

Działania są ujęte w planie prac programu 
EDCTP2 przyjmowanym co roku przez 
EDCTP2-IS po uzyskaniu ich pozytywnej 
oceny zewnętrznej dokonywanej w toku 
wzajemnej weryfikacji międzynarodowej 
zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr … [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 
2020”] i z uwzględnieniem ich wkładu w 
realizację celów programu EDCTP2.

Or. en

Poprawka 76
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2-IS stworzy oraz będzie 
prowadzić stronę internetową opartą na 
tym samym modelu co Eudravigilance 
Europejskiej Agencji Leków, gdzie będzie 
publikował raporty dotyczące badań 
biomedycznych z wszelkich badań 
klinicznych finansowanych przez 
EDCTP2, niezależnie czy ich wyniki będą 
pozytywne, negatywne czy 
nierozstrzygnięte.

Or. en
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Uzasadnienie

Zostaje to wprowadzone w celu ochrony uczestników badań klinicznych, szczególnie w 
krajach o słabej demokracji oraz nieposiadających skutecznych przeciwwładz.

Poprawka 77
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2-IS wykonuje przynajmniej jeden 
audyt terenowy przypadający na każde 
badanie kliniczne finansowane lub 
współfinansowane przez EDCTP2, w celu 
sprawdzenia warunków etycznych badań 
oraz pełnego zastosowania protokołu. Po 
przeprowadzonym audycie zostaje 
przesłany raport Komisji oraz delegacji 
AKP przy Parlamencie Europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Jest niezmiernie ważne, aby nigdzie na świecie nie przeprowadzano jakichkolwiek 
nieetycznych badań klinicznych przy użyciu pieniędzy europejskich podatników.

Poprawka 78
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład rzeczowy obejmujący koszty 
poniesione przez uczestniczące państwa 
podczas wdrażania działań ujętych w 
planie prac, o którym mowa w art. 4 ust. 1, 
lub w odniesieniu do budżetu 
administracyjnego EDCTP2-IS.

b) wkład rzeczowy obejmujący koszty 
poniesione przez uczestniczące państwa 
podczas wdrażania działań wyraźnie
ujętych w planie prac, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1, lub w odniesieniu do budżetu 
administracyjnego EDCTP2-IS.
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Or. en

Poprawka 79
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działań pośrednich 
wybieranych i finansowanych przez 
EDCTP-IS zgodnie z planem prac, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, lub w 
następstwie zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP2-IS 
stosuje się rozporządzenie (UE) nr ... 
[zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”]. Zgodnie z 
tym rozporządzeniem EDCTP2-IS jest 
uznawany za organ finansujący i udziela 
wsparcia finansowego na rzecz działań 
pośrednich zgodnie z załącznikiem II do 
niniejszej decyzji.

1. W odniesieniu do działań pośrednich 
wybieranych i finansowanych przez 
EDCTP-IS w następstwie zaproszeń do 
składania wniosków zarządzanych przez 
EDCTP2-IS stosuje się rozporządzenie 
(UE) nr ... [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 
2020”]. Zgodnie z tym rozporządzeniem 
EDCTP2-IS jest uznawany za organ 
finansujący i udziela wsparcia finansowego 
na rzecz działań pośrednich zgodnie z 
załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmierza do uniknięcia wieloznaczności związanej z faktem, że stosuje się zaproszenia do 
składania wniosków oraz że projekty są wybierane i harmonizowane poprzez konkurencyjne
zaproszenia.

Poprawka 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgodnie z zasadami przejrzystości i 
braku dyskryminacji, jak określono w art. 
60 ust. 1 oraz art. 128 ust. 1 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
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966/2012, zaproszenia do składania 
wniosków organizowane przez EDCTP2 
zostają opublikowane na internetowym 
Portalu Uczestnika programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

Uzasadnienie

W trakcie trójstronnych negocjacji nad programem „Horyzont 2020” instytucje zgodziły się 
na wspieranie większej spójności wszelkich form zaproszeń do działań finansowanych w 
ramach programu „Horyzont 2020”. Aby to osiągnąć, Komisja obiecała promować 
publikowanie zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez partnerstwa 
publiczno-prywatne i partnerstwa publiczno-publiczne na Portalu Uczestnika programu 
„Horyzont 2020”. Poprawka ta ma na celu zmianę własnego zobowiązania na wymaganie 
prawne, gwarantujące dostarczanie wnioskodawcom nieskomplikowanej i łatwo dostępnej 
informacji.

Poprawka 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza okresową ocenę programu 
EDCTP2. Komisja sporządza
sprawozdanie z oceny, które obejmuje
wnioski z oceny i uwagi Komisji. Do dnia 
30 czerwca 2018 r. Komisja przesyła to
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza okresową ocenę programu 
EDCTP2. Komisja sporządza
sprawozdanie z oceny, które obejmuje
wnioski z oceny i uwagi Komisji. Do dnia 
30 czerwca 2018 r. Komisja przesyła to
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Okresowa ocena 
programu EDCTP2 jest częścią okresowej 
ewaluacji programu „Horyzont 2020” i 
jest sporządzana wraz z nią.

Or. en

Poprawka 82
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza okresową ocenę programu 
EDCTP2. Komisja sporządza 
sprawozdanie z oceny, które obejmuje 
wnioski z oceny i uwagi Komisji. Do dnia 
30 czerwca 2018 r. Komisja przesyła to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

1. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
przeprowadza okresową ocenę programu 
EDCTP2. Komisja sporządza 
sprawozdanie z oceny, które obejmuje 
wnioski z oceny i uwagi Komisji. Do dnia 
31 grudnia 2018 r. Komisja przesyła to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, w 
szczególności w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo terapii chorób 
związanych z ubóstwem, we współpracy z 
krajami Afryki subsaharyjskiej.

EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem oraz zaniedbane choroby 
zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem 
chorób, które dotykają zwłaszcza 
najsłabsze grupy społeczne, czyli kobiety i 
dzieci. Z tego względu jego celem jest 
przyspieszenie rozwoju klinicznego terapii 
(diagnostyka, produkty lecznicze, leczenie 
i szczepienie), które byłyby skuteczne, 
bezpieczne, łatwe w użyciu, przystępne 
cenowo i dostosowane do specyfiki krajów 
rozwijających się, we współpracy z 
krajami rozwijającymi się, w szczególności
z krajami Afryki subsaharyjskiej. Rozwój 
kliniczny mógłby pokryć wszystkie fazy 
procesu, począwszy od fazy I aż do fazy 
IV. 

Or. fr
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Poprawka 84
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, w 
szczególności w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo terapii chorób 
związanych z ubóstwem, we współpracy z 
krajami Afryki subsaharyjskiej.

EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, w 
szczególności w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych, 
dostępnych i przystępnych cenowo terapii 
chorób związanych z ubóstwem oraz 
zaniedbanych, we współpracy z krajami 
Afryki subsaharyjskiej.

Or. en

Poprawka 85
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, w 
szczególności w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo terapii chorób 
związanych z ubóstwem, we współpracy z 
krajami Afryki subsaharyjskiej.

EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, w 
szczególności w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych, 
dostępnych, odpowiednich i przystępnych 
cenowo terapii chorób związanych z 
ubóstwem, we współpracy z krajami 
Afryki subsaharyjskiej.

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

Projekt dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych terapii HIV/AIDS, gruźlicy, 
malarii i innych chorób związanych 
z ubóstwem; opracowania
do końca programu przynajmniej jednej 
terapii; wydania co najmniej 30
wytycznych dotyczących lepszego lub 
rozszerzonego korzystania z istniejących 
terapii oraz osiągnięcia postępów w 
rozwoju klinicznym co najmniej 20
potencjalnych terapii;

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych terapii chorób związanych z
ubóstwem i zaniedbanych chorób 
zakaźnych oraz wydania 
do końca programu wytycznych 
dotyczących lepszego lub rozszerzonego 
korzystania z istniejących terapii oraz 
osiągnięcia postępów w rozwoju 
klinicznym potencjalnych terapii;

Or. fr

Poprawka 87
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych terapii HIV/AIDS, gruźlicy, 
malarii i innych chorób związanych z 
ubóstwem; opracowania do końca 
programu przynajmniej jednej terapii; 
wydania co najmniej 30 wytycznych 
dotyczących lepszego lub rozszerzonego 
korzystania z istniejących terapii oraz 
osiągnięcia postępów w rozwoju 
klinicznym co najmniej 20 potencjalnych 
terapii;

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych terapii chorób związanych z 
ubóstwem, takich jak HIV/AIDS, gruźlicy 
oraz malarii i innych chorób związanych z 
ubóstwem i zaniedbaniem; opracowania 
do końca programu przynajmniej jednej 
terapii; wydania co najmniej 30 
wytycznych dotyczących lepszego lub 
rozszerzonego korzystania z istniejących 
terapii oraz osiągnięcia postępów w 
rozwoju klinicznym co najmniej 20 
potencjalnych terapii;

Or. en
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Poprawka 88
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych terapii HIV/AIDS, gruźlicy, 
malarii i innych chorób związanych z 
ubóstwem; opracowania do końca 
programu przynajmniej jednej terapii; 
wydania co najmniej 30 wytycznych 
dotyczących lepszego lub rozszerzonego 
korzystania z istniejących terapii oraz 
osiągnięcia postępów w rozwoju 
klinicznym co najmniej 20 potencjalnych 
terapii;

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych, dostępnych i odpowiednich
terapii HIV/AIDS, gruźlicy, malarii, 
zaniedbanych chorób zakaźnych i innych 
chorób związanych z ubóstwem; 
opracowania do końca programu 
przynajmniej jednej terapii; wydania co 
najmniej 30 wytycznych dotyczących 
lepszego lub rozszerzonego korzystania z 
istniejących terapii oraz osiągnięcia 
postępów w rozwoju klinicznym co 
najmniej 20 potencjalnych terapii;

Or. en

Poprawka 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepsza koordynacja, dostosowanie i 
integracja odpowiednich programów 
krajowych w celu zwiększenia 
opłacalności europejskich inwestycji 
publicznych;

c) lepsza koordynacja, dostosowanie, a w 
stosownych przypadkach, integracja
odpowiednich programów krajowych w 
celu zwiększenia opłacalności europejskich 
inwestycji publicznych. Ponadto przy 
wyznaczaniu priorytetów badawczych 
należy wziąć pod uwagę cele, jakie 
zostaną osiągnięte, tak aby przyśpieszyć 
uzyskanie rezultatów oraz przyczynić się 
do zwalczania chorób związanych z 
ubóstwem oraz zaniedbanych;

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepsza koordynacja, dostosowanie i 
integracja odpowiednich programów 
krajowych w celu zwiększenia 
opłacalności europejskich inwestycji 
publicznych;

c) lepsza koordynacja, dostosowanie i 
integracja odpowiednich programów 
krajowych w celu zwiększenia 
opłacalności europejskich inwestycji 
publicznych. Ponadto przy wyznaczaniu 
priorytetów badawczych należy wziąć pod 
uwagę cele, jakie zostaną osiągnięte, tak 
aby przyśpieszyć uzyskanie rezultatów 
oraz przyczynić się do zwalczania chorób 
związanych z ubóstwem oraz 
zaniedbanych;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozszerzona współpraca 
międzynarodowa z innymi publicznymi i 
prywatnymi podmiotami finansującymi;

d) rozszerzona współpraca 
międzynarodowa z innymi publicznymi 
i/lub prywatnymi podmiotami 
finansującymi w celu zapewnienia 
zmaksymalizowania oddziaływania 
wszystkich badań oraz aby uwzględnić
synergie oraz uzyskać efekt dźwigni w 
odniesieniu do środków i inwestycji.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozszerzona współpraca 
międzynarodowa z innymi publicznymi i 
prywatnymi podmiotami finansującymi;

d) rozszerzona współpraca 
międzynarodowa z innymi partnerami 
publicznymi i prywatnymi;

Or. fr

Poprawka 93
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) większe oddziaływanie partnerstwa ze 
względu na skuteczną współpracę z 
odpowiednimi inicjatywami Unii
Europejskiej, takimi jak jej pomoc 
rozwojowa.

e) lepsza koordynacja, dostosowanie, a w 
stosownych przypadkach integracja z 
odpowiednimi inicjatywami Unii 
Europejskiej w celu lepszego 
wykorzystania synergii, stworzenia 
pełniejszego łańcucha innowacji, 
począwszy od badań klinicznych, aż po 
zapewnienie leczenia, a także zwiększenia 
skuteczności europejskich inwestycji 
publicznych. W tym kontekście niezbędne
jest uzyskanie synergii pomiędzy EDCTP2 
a Europejskim Funduszem Rozwoju;

Or. en

Poprawka 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) większe oddziaływanie partnerstwa ze 
względu na skuteczną współpracę z 
odpowiednimi inicjatywami Unii
Europejskiej, takimi jak jej pomoc 
rozwojowa.

e) lepsza koordynacja, dostosowanie, a w 
stosownych przypadkach integracja z 
odpowiednimi inicjatywami Unii 
Europejskiej, takimi jak jej pomoc 
rozwojowa, oraz inne kluczowe inicjatywy 
na rzecz rozwoju oraz badań nad 
chorobami związanymi z ubóstwem, 
partnerstwa rozwijające produkt, a także 
inne programy rządowe, w celu lepszego 
wykorzystania synergii, stworzenia 
pełniejszego łańcucha innowacji, 
począwszy od badań klinicznych, aż po 
zapewnienie leczenia, a także zwiększenia 
skuteczności europejskich inwestycji 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy język zasugerowany przez organizację Lekarze Bez Granic.

Poprawka 95
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wkład w badania nad otwartymi 
modelami innowacyjnymi badań 
wynikających z potrzeb oraz w dostępne i 
przystępne cenowo rezultaty dostosowane 
do innych działań UE w obszarze rozwoju 
i badań nad zdrowiem.

Or. en

Poprawka 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zwiększona widoczność działań 
podejmowanych w ramach programu 
EDCTP2 na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie badań klinicznych nowych lub 
ulepszonych terapii chorób związanych z 
ubóstwem za pośrednictwem partnerstw 
między państwami europejskimi i krajami 
rozwijającymi się, w szczególności krajami 
Afryki subsaharyjskiej:

a) wsparcie badań klinicznych nowych lub 
ulepszonych terapii chorób związanych z 
ubóstwem i zaniedbanych chorób 
zakaźnych za pośrednictwem partnerstw 
między państwami europejskimi i krajami 
rozwijającymi się, w szczególności krajami 
Afryki subsaharyjskiej:

Or. fr

Poprawka 98
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie badań klinicznych nowych lub 
ulepszonych terapii chorób związanych z 
ubóstwem za pośrednictwem partnerstw 
między państwami europejskimi i krajami 
rozwijającymi się, w szczególności krajami 

a) wsparcie badań klinicznych nowych lub 
ulepszonych terapii chorób związanych z 
ubóstwem oraz zaniedbanych za 
pośrednictwem partnerstw między 
państwami europejskimi i krajami 
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Afryki subsaharyjskiej: rozwijającymi się, w szczególności krajami 
Afryki subsaharyjskiej:

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w stosownych przypadkach 
strategiczny komitet doradczy przekazuje 
zalecenia dotyczące profilów produktu 
końcowego w celu ukierunkowania
decyzji inwestycyjnych zgodnie z 
uzgodnionymi priorytetami.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją organizacji Lekarze bez Granic.

Poprawka 100
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera b – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel: zwiększenie liczby stypendiów 
naukowo-badawczych dla naukowców i 
studentów studiów 
magisterskich/doktorantów z Afryki 
subsaharyjskiej z 400 w ramach EDCTP1 
do co najmniej 600, przy czym co 
najmniej 90 % z nich powinno 
kontynuować karierę badawczą w Afryce 
subsaharyjskiej przez co najmniej rok po
stypendium.

Cel: zwiększenie liczby stypendiów 
naukowo-badawczych dla naukowców i 
studentów studiów 
magisterskich/doktorantów z Afryki 
subsaharyjskiej z 400 w ramach EDCTP1
oraz zachęcanie ich do kontynuowania
karier badawczych w Afryce 
subsaharyjskiej po zakończeniu
stypendium i wspieranie ich w tym 
zakresie.
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Or. en

Poprawka 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera b – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel: zwiększenie liczby stypendiów 
naukowo-badawczych dla naukowców i 
studentów studiów 
magisterskich/doktorantów z Afryki 
subsaharyjskiej z 400 w ramach EDCTP1 
do co najmniej 600, przy czym co najmniej 
90 % z nich powinno kontynuować karierę 
badawczą w Afryce subsaharyjskiej przez 
co najmniej rok po stypendium.

Wskaźnik: zwiększenie liczby stypendiów 
naukowo-badawczych dla naukowców i 
studentów studiów 
magisterskich/doktorantów z Afryki 
subsaharyjskiej z 400 w ramach EDCTP1 
do co najmniej 600, przy czym co najmniej 
90 % z nich powinno kontynuować karierę 
badawczą w Afryce subsaharyjskiej lub w 
obszarach badań z nią związanych przez 
co najmniej rok po stypendium.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Ustanowienie współpracy i 
uruchomienie wspólnych działań z innymi 
publicznymi i prywatnymi podmiotami 
finansującymi.

e) Ustanowienie współpracy i 
uruchomienie wspólnych działań z innymi 
partnerami publicznymi i prywatnymi, aby 
znacząco zwiększyć ich wkład finansowy 
na rzecz programu EDCTP2.

Or. fr

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



PE522.974v01-00 42/59 AM\1009061PL.doc

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera e – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel: zwiększenie 
wkładu krajów rozwijających się z 14 mln 
EUR w ramach EDCTP1 do co najmniej 
30 mln EUR.

skreślony

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera e – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel: uzyskanie dodatkowego wkładu, 
publicznego lub prywatnego, w wysokości 
co najmniej 500 mln EUR, w porównaniu 
z 71 mln EUR w ramach EDCTP1.

skreślony

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) Zwiększenie widoczności działań 
podejmowanych w ramach programu 
EDCTP2 na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym, a w szczególności w 
krajach rozwijających się, poprzez 
wykorzystanie forów dialogu politycznego,
takich jak Wspólne Zgromadzenie 
Parlamentarne AKP/UE lub szczyty UE-
Afryka.
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Or. fr

Poprawka 106
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Ustanowienie współpracy i wspólnych 
działań z unijnymi, krajowymi i 
międzynarodowymi inicjatywami w 
zakresie pomocy rozwojowej w celu 
zapewnienia wzajemnego uzupełniania się 
działań i zwiększenia wpływu działań 
finansowanych przez EDCTP.

f) Ustanowienie współpracy i wspólnych 
działań z unijnymi, krajowymi i 
międzynarodowymi inicjatywami w 
zakresie pomocy rozwojowej w celu 
zapewnienia wzajemnego uzupełniania się 
działań i zwiększenia wpływu działań 
finansowanych przez EDCTP. W 
szczególności koordynowanie działań 
finansowanych przez EDCTP2 z 
inicjatywami wychodzącymi od Doradczej 
Grupy Roboczej Ekspertów WHO 
(CEWG) dotyczącymi finansowania oraz 
koordynowania badań i rozwoju.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współpracy i 
integracji krajowych programów i działań 
badawczych w zakresie chorób zakaźnych
związanych z ubóstwem na poziomie 
naukowym, finansowym i na poziomie 
zarządzania;

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współpracy i 
integracji krajowych programów i działań 
badawczych w zakresie chorób związanych 
z ubóstwem oraz zaniedbanych chorób 
zakaźnych na poziomie naukowym, 
finansowym i na poziomie zarządzania;

Or. fr
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Poprawka 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współpracy i 
integracji krajowych programów i działań 
badawczych w zakresie chorób zakaźnych
związanych z ubóstwem na poziomie 
naukowym, finansowym i na poziomie 
zarządzania;

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współdziałania 
oraz współpracy i integracji krajowych 
programów i działań badawczych w 
zakresie chorób związanych z ubóstwem 
na poziomie naukowym, finansowym i na 
poziomie zarządzania;

Or. en

Poprawka 109
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współpracy i 
integracji krajowych programów i działań 
badawczych w zakresie chorób zakaźnych
związanych z ubóstwem na poziomie 
naukowym, finansowym i na poziomie 
zarządzania;

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współpracy i 
integracji krajowych programów i działań 
badawczych w zakresie chorób związanych 
z ubóstwem oraz zaniedbanych na 
poziomie naukowym, finansowym i na 
poziomie zarządzania;

Or. en

Poprawka 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie działań badawczych i 
pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii, gruźlicy i zaniedbanych chorób 
zakaźnych;

b) wspieranie działań badawczych i 
pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii, gruźlicy i zaniedbanych chorób
związanych z ubóstwem. Szczególną 
uwagę należy poświęcić chorobom 
zaniedbanym, które już dotykają Afrykę 
subsaharyjską oraz Europę.

Or. en

Poprawka 111
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie działań badawczych i 
pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii, gruźlicy i zaniedbanych chorób 
zakaźnych;

b) wspieranie działań badawczych i 
pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii, gruźlicy i zaniedbanych chorób 
związanych z ubóstwem. Szczególną 
uwagę należy poświęcić chorobom
dotykającym Afrykę subsaharyjską oraz 
Europę.

Or. en

Poprawka 112
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie działań badawczych i b) wspieranie działań badawczych i 
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pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii, gruźlicy i zaniedbanych chorób 
zakaźnych;

pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii oraz gruźlicy i innych chorób 
związanych z ubóstwem oraz
zaniedbanych chorób zakaźnych;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie rozwoju potencjału
w odniesieniu do badań klinicznych 
i związanej z nimi działalności badawczej 
w krajach rozwijających się 
poprzez dotacje na: rozwój kariery 
młodszych i starszych pracowników 
naukowych, promowanie mobilności, 
dotacje na wymianę personelu, sieci 
badawczo-szkoleniowe, wzmocnienie etyki 
i organów regulacyjnych, mentoring i 
partnerstwo na poziomie indywidualnym 
albo na poziomie instytucji;

c) wspieranie rozwoju potencjału w 
odniesieniu do badań klinicznych i 
związanej z nimi działalności badawczej w 
krajach rozwijających się, szczególnie w 
Afryce subsaharyjskiej, poprzez dotacje 
na: rozwój kariery młodszych i starszych 
pracowników naukowych, promowanie 
mobilności, dotacje na wymianę personelu, 
sieci badawczo-szkoleniowe, wzmocnienie 
etyki i organów regulacyjnych, mentoring i 
partnerstwo na poziomie indywidualnym 
albo na poziomie instytucji;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie rozwoju potencjału w 
odniesieniu do badań klinicznych i 
związanej z nimi działalności badawczej w 
krajach rozwijających się poprzez dotacje 

c) wspieranie rozwoju potencjału w 
odniesieniu do badań klinicznych i 
związanej z nimi działalności badawczej w 
krajach rozwijających się poprzez dotacje 
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na: rozwój kariery młodszych i starszych 
pracowników naukowych, promowanie 
mobilności, dotacje na wymianę personelu, 
sieci badawczo-szkoleniowe, wzmocnienie 
etyki i organów regulacyjnych, mentoring i 
partnerstwo na poziomie indywidualnym 
albo na poziomie instytucji;

na: rozwój kariery młodszych i starszych 
pracowników naukowych, promowanie 
mobilności, dotacje na wymianę personelu, 
sieci badawczo-szkoleniowe, wzmocnienie 
etyki i organów regulacyjnych, mentoring i 
partnerstwo na poziomie indywidualnym 
albo na poziomie instytucji lub regionu;

Or. en

Poprawka 115
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienie współpracy i 
uruchomienie wspólnych działań z innymi 
publicznymi i prywatnymi podmiotami 
finansującymi;

d) ustanowienie współpracy i 
uruchomienie wspólnych działań z innymi 
publicznymi i prywatnymi podmiotami 
finansującymi ukierunkowanych na 
wzmocnienie krajowych systemów opieki 
zdrowotnej oraz ułatwiających 
przekazywanie rezultatów ludności, której 
one dotyczą;

Or. en

Poprawka 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienie współpracy i 
uruchomienie wspólnych działań z innymi 
publicznymi i prywatnymi podmiotami 
finansującymi;

d) ustanowienie współpracy i 
uruchomienie wspólnych działań z innymi 
publicznymi i prywatnymi podmiotami 
finansującymi, włączając w to partnerstwa 
w sektorze przemysłu oraz partnerstwa na 
rzecz rozwoju produktów.
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Or. en

Poprawka 117
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ustanowienie szczegółowych 
zobowiązań w celu zapewnienia dostępu 
do rynku oraz dostępności produktów, 
włącznie z wymaganiami dotyczącymi 
rejestracji produktów we wszystkich 
państwach endemicznych oraz w
rygorystycznym organie regulacyjnym, w 
celu zapewnienia wytworzenia produktu 
oraz jego przystępności cenowej we 
wszystkich państwach o niskim lub 
średnim poziomie dochodów.

Or. en

Poprawka 118
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – akapit pierwszy – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) zapewnienie nienaruszania praw 
człowieka, w szczególności poprzez:
– terenowe audyty etyczne
– publikowanie raportów badań 
biomedycznych w sposób łatwy do 
wyszukania na stronie internetowej 
EDCTP, w przeciągu jednego roku od ich 
zakończenia
– publikowanie zasad obowiązujących 
podmioty finansujące dotyczących 
protokołowania poważnych zaistniałych 
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zdarzeń oraz nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii

Or. en

Poprawka 119
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program EDCTP2 jest realizowany przez 
EDCTP2-IS na podstawie rocznego planu 
prac i wieloletniego strategicznego planu 
prac przygotowanego przez EDCTP2-IS i 
przyjętego przez zgromadzenie ogólne 
EDCTP2-IS po wzajemnej weryfikacji 
międzynarodowej oraz z zastrzeżeniem 
uprzedniego wyrażenia zgody przez 
Komisję.

Program EDCTP2 jest realizowany przez 
EDCTP2-IS na podstawie rocznego planu 
prac i wieloletniego strategicznego planu 
prac przygotowanego przez EDCTP2-IS, w 
konsultacji z zainteresowanymi stronami,
i przyjętego przez zgromadzenie ogólne 
EDCTP2-IS po wzajemnej weryfikacji 
międzynarodowej oraz z zastrzeżeniem 
uprzedniego wyrażenia zgody przez 
Komisję.

Roczny plan prac określa tematy i 
działania do realizacji w koordynacji z 
programami krajowymi, w tym 
zaproszenia do składania wniosków, które 
mają zostać ogłoszone przez EDCTP-IS w 
celu wyboru i finansowania działań 
pośrednich, jak również budżet i środki 
EDCTP2 przeznaczone na te tematy i 
działania.
EDCTP2 powinien dążyć do naukowego 
koordynowania oraz wymiany informacji 
z właściwymi inicjatywami publicznymi 
lub prywatnymi, włączając inicjatywy 
podejmowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”, takie jak inicjatywa w 
zakresie leków innowacyjnych oraz 
strategiczny panel doradczy ds. zdrowia.

Or. en
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Poprawka 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny plan prac określa tematy i 
działania, które mają być realizowane, w 
tym zaproszenia do składania wniosków, 
które mają zostać ogłoszone przez EDCTP-
IS w celu wyboru i finansowania działań 
pośrednich, jak również budżet i środki 
EDCTP2 na te tematy i działania.

Roczny plan prac określa tematy i 
działania, które mają być realizowane, w 
koordynacji, w stosownych przypadkach, z 
programami krajowymi, w tym 
zaproszenia do składania wniosków, które 
mają zostać ogłoszone przez EDCTP-IS w 
celu wyboru i finansowania działań 
pośrednich, jak również budżet i środki 
EDCTP2 na te tematy i działania. EDCTP2 
powinien dążyć do naukowego 
koordynowania oraz wymiany informacji 
z właściwymi inicjatywami publicznymi 
lub prywatnymi, włączając inicjatywy
podejmowane w ramach programu 
“Horyzont2020”, takie jak inicjatywa w 
zakresie leków innowacyjnych oraz 
strategiczny panel doradczy ds. zdrowia.

Or. en

Poprawka 121
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczny plan prac określa tematy i 
działania, które mają być realizowane, w 
tym zaproszenia do składania wniosków, 
które mają zostać ogłoszone przez EDCTP-
IS w celu wyboru i finansowania działań 
pośrednich, jak również budżet i środki 
EDCTP2 na te tematy i działania.

Roczny plan prac określa tematy i 
działania, które mają być realizowane, w 
tym działania inicjowane przez państwa 
uczestniczące oraz zaproszenia do 
składania wniosków, które mają zostać 
ogłoszone przez EDCTP-IS w celu wyboru 
i finansowania działań pośrednich, jak 
również budżet i środki EDCTP2 na te 
tematy i działania.
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Or. en

Poprawka 122
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2-IS przedstawia sprawozdanie 
roczne, które zawiera szczegółowy 
przegląd realizacji programu EDCTP2. W 
przeglądzie tym przedstawia informacje na 
temat każdego działania wybranego 
zgodnie z planem prac, w tym działań 
pośrednich wybranych w drodze zaproszeń 
do składania wniosków zarządzanych 
przez EDCTP-IS. Informacje takie 
obejmują opis każdego działania, w tym 
działania pośredniego, jego budżet, 
wartość ewentualnych przydzielonych 
środków oraz jego status.

EDCTP2-IS przedstawia sprawozdanie 
roczne, które zawiera szczegółowy 
przegląd realizacji programu EDCTP2. W 
przeglądzie tym przedstawia informacje na 
temat każdego działania wybranego 
zgodnie z planem prac, w tym działań 
pośrednich wybranych w drodze zaproszeń 
do składania wniosków zarządzanych 
przez EDCTP-IS. Informacje takie 
obejmują opis każdego działania, w tym 
działania pośredniego, jego budżet, 
wartość ewentualnych przydzielonych 
środków oraz jego status, jak również 
kroki podjęte w celu zapewnienia dostępu 
do powstających produktów dla 
mieszkańców krajów rozwijających się.

Or. en

Poprawka 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2-IS przedstawia sprawozdanie 
roczne, które zawiera szczegółowy 
przegląd realizacji programu EDCTP2. W 
przeglądzie tym przedstawia informacje na 
temat każdego działania wybranego 
zgodnie z planem prac, w tym działań 
pośrednich wybranych w drodze zaproszeń 

EDCTP2-IS przedstawia sprawozdanie 
roczne, które zawiera szczegółowy 
przegląd realizacji programu EDCTP2. W 
przeglądzie tym przedstawia informacje na 
temat każdego działania wybranego 
zgodnie z planem prac, w tym działań 
pośrednich wybranych w drodze zaproszeń 
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do składania wniosków zarządzanych 
przez EDCTP-IS. Informacje takie 
obejmują opis każdego działania, w tym 
działania pośredniego, jego budżet, 
wartość ewentualnych przydzielonych 
środków oraz jego status.

do składania wniosków zarządzanych 
przez EDCTP-IS. Informacje takie 
obejmują opis każdego działania, w tym 
działania pośredniego, jego budżet, 
wartość ewentualnych przydzielonych 
środków, kroki podjęte w celu 
umożliwienia dostępu do powstających 
produktów oraz jego status.

Or. en

Uzasadnienie

Kroki podjęte w celu zapewnienia dostępu do powstających produktów powinny zostać 
określone oraz używane jako kryteria oceny EDCTP2. Brak wyraźnych kryteriów oceny 
dotyczących dostępności dla pacjenta utrudni właściwe monitorowanie oraz dokonywanie 
ewaluacji osiągnięcia podstawowego celu przy pomocy środków finansowych EDCTP.

Poprawka 124
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2-IS przedstawia sprawozdanie 
roczne, które zawiera szczegółowy 
przegląd realizacji programu EDCTP2. W 
przeglądzie tym przedstawia informacje na 
temat każdego działania wybranego 
zgodnie z planem prac, w tym działań 
pośrednich wybranych w drodze zaproszeń 
do składania wniosków zarządzanych 
przez EDCTP-IS. Informacje takie 
obejmują opis każdego działania, w tym 
działania pośredniego, jego budżet, 
wartość ewentualnych przydzielonych 
środków oraz jego status.

EDCTP2-IS przedstawia sprawozdanie 
roczne, które zawiera szczegółowy 
przegląd realizacji programu EDCTP2. W 
przeglądzie tym przedstawia informacje na 
temat każdego działania wybranego 
zgodnie z planem prac, w tym działań 
pośrednich wybranych w drodze zaproszeń 
do składania wniosków zarządzanych 
przez EDCTP-IS. Informacje takie 
obejmują opis każdego działania, w tym 
działania pośredniego, jego budżet, 
wartość ewentualnych przydzielonych 
środków, kroki podjęte w celu 
zapewnienia dostępu do powstających 
produktów oraz jego status.

Or. en
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Poprawka 125
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat liczby projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów i działań w zakresie 
upowszechniania.

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat liczby projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów, działań w zakresie 
upowszechniania oraz kroków podjętych w 
celu zapewnienia dostępu do 
powstających produktów.

Or. en

Poprawka 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat liczby projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów i działań w zakresie 
upowszechniania.

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów i działań w zakresie 
upowszechniania oraz kroków podjętych w 
celu umożliwienia dostępu.
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Or. en

Poprawka 127
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat liczby projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów i działań w zakresie 
upowszechniania.

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat liczby projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów i działań w zakresie 
upowszechniania oraz kroków podjętych w 
celu zapewnienia dostępu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZO podejmuje decyzje na zasadzie 
konsensusu. W razie 
braku konsensusu ZO podejmuje decyzje 
większością przynajmniej 75 % głosów.

ZO podejmuje decyzje na zasadzie 
konsensusu.

W razie braku konsensusu ZO podejmuje 
decyzje większością przynajmniej 75 % 
głosów. W tym przypadku każdy członek 
ZO posiada liczbę głosów proporcjonalną 
do wysokości jego wkładu finansowego 
lub rzeczowego na rzecz programu 
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EDCTP2 w minionym roku budżetowym.

Or. fr

Poprawka 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZO podejmuje decyzje w drodze 
konsensusu. W razie braku konsensusu 
ZO podejmuje decyzje większością 
przynajmniej 75 % głosów.

ZO podejmuje decyzje większością 
przynajmniej 75 % głosów.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) ZO powołuje Zarząd, nadzorujący
Sekretariat EDCTP2-IS, który jest organem 
wykonawczym programu EDCTP2 
ustanowionym przez ZO. Sekretariat ma za 
zadanie:

2) ZO powołuje Zarząd. Przystępując do 
tego zadania, ZO w należyty sposób 
uwzględnia wkład uczestniczących 
państw, jednocześnie czuwając nad 
zrównoważonym z geograficznego punktu 
widzenia rozkładem stanowisk członków 
niniejszego Zarządu. Zagwarantowany 
jest udział w Zarządzie przynajmniej 
jednego przedstawiciela krajów Afryki 
subsaharyjskiej.
Zarząd nadzoruje Sekretariat EDCTP2-IS, 
który jest organem wykonawczym 
programu EDCTP2 ustanowionym 
przez ZO. Sekretariat ma za zadanie:

Or. fr
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Poprawka 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) ZO powołuje Zarząd, nadzorujący 
Sekretariat EDCTP2-IS, który jest organem 
wykonawczym programu EDCTP2 
ustanowionym przez ZO. Sekretariat ma za 
zadanie:

2) ZO powołuje Zarząd, nadzorujący 
Sekretariat EDCTP2-IS, który jest organem 
wykonawczym programu EDCTP2 
ustanowionym przez ZO. Sekretariat ma za 
zadanie przynajmniej:

Or. en

Poprawka 132
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) reprezentować EDCTP2-IS; a) wykonywać roczny plan prac;

Or. en

Poprawka 133
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) realizować program EDCTP2 i 
zarządzać jego działaniami powierzonymi 
EDCTP2-IS w rocznym planie prac;

skreślona

Or. en
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Poprawka 134
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 3 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) publikować informacje dotyczące 
zrealizowanych projektów, w tym łączną
wartość każdego projektu oraz nazwiska 
uczestników;

Or. ro

Poprawka 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Komitet Naukowo-Doradczy doradza
ZO w sprawie priorytetów strategicznych 
programu EDCTP2.

3) Komitet Strategiczno-Doradczy
dostarcza strategicznych oraz naukowych 
porad ZO, Zarządowi oraz Sekretariatowi.

Or. en

Poprawka 136
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet Naukowo-Doradczy zostaje 
powołany przez ZO, a w jego skład 
wchodzą europejscy i afrykańscy eksperci 
posiadający kompetencje w dziedzinach 
związanych z programem EDCTP2.

Komitet Naukowo-Doradczy zostaje 
powołany przez ZO, a w jego skład 
wchodzą europejscy i afrykańscy eksperci 
posiadający kompetencje w dziedzinach 
związanych z programem EDCTP2. Skład 
jego członków powinien być dobierany 
przy zachowaniu zasady równowagi płci 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
…/2013 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady z dnia … 2013 r. ustanawiającego 
program „Horyzont 2020”

Or. en

Poprawka 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 3 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonywać przeglądu zawartości, 
zakresu i wymiaru projektu rocznego planu 
prac EDCTP2, w tym objętych programem 
chorób oraz podejść, które należy przyjąć z 
punktu widzenia naukowego i 
technicznego, oraz doradzać ZO w 
powyższych kwestiach;

b) doradzać ZO w kwestiach przeglądu 
zawartości, zakresu i wymiaru projektu 
rocznego planu prac EDCTP2, w tym 
objętych programem chorób oraz podejść, 
które należy przyjąć z punktu widzenia 
naukowego i technicznego;

Or. en

Poprawka 138
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) ZO, we współpracy z Komitetem 
Naukowym, powołuje Komitet ds. Etyki.
Komitet ds. Etyki zatwierdza ex ante 
protokół każdego badania klinicznego 
finansowanego lub współfinansowanego 
przez EDCTP2 oraz dokonuje 
regularnych terenowych audytów w 
zakresie etyki. Składa on sprawozdanie 
ZO.
ZO decyduje o liczbie członków Komitetu 
ds. Etyki oraz o sposobie ich powołania.
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