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Amendamentul 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE)
nr…/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din ... 20134 (denumit în 
continuare „programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin 
contribuirea la consolidarea 
parteneriatelor public-public, inclusiv prin 
participarea Uniunii la programele
desfășurate de mai multe state membre în 
conformitate cu articolul 185 din tratat.

(2) Programul Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
.../2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din ... 20134 (denumit în 
continuare „Programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin
dezvoltarea unor sinergii mai strânse, 
creșterea coordonării și evitarea 
suprapunerii inutile cu programele de 
cercetare internaționale, naționale și 
regionale. Parteneriatele de tip public-
public, inclusiv prin participarea Uniunii la 
programele derulate de mai multe state 
membre în conformitate cu articolul 185 
din tratat, ar trebui să realizeze aceste 
obiective, să îndeplinească condițiile 
specificate în respectivul regulament
respectiv, în special cele de la articolul 20, 
și să respecte pe deplin principiile 
generale aplicabile programului Orizont 
2020.

__________________ __________________
4 JO ... [Programul-cadru Orizont 2020]. 4 JO ... [Programul-cadru Orizont 2020].

Or. en

Justificare

Textul adăugat subliniază principiile importante asupra cărora s-a convenit în cadrul 
negocierilor privind programul Orizont 2020 în ceea ce privește P2P și obiectivele pe care ar 
trebui să le atingă.

Amendamentul 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; integrarea 
programelor naționale europene ar trebui să 
fie îmbunătățită în continuare; colaborarea 
cu alți finanțatori majori publici și privați, 
inclusiv cu industria farmaceutică, trebuie 
să fie consolidată și extinsă; ar trebui 
realizate sinergii cu acțiunile de politică 
externă europeană, în special cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de Uniune;
regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate; instrumentele de 
monitorizare trebuie să fie consolidate.

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; capacitățile 
țărilor în curs de dezvoltare de a efectua și 
gestiona în mod solid trialurile clinice ar 
trebui, după caz, să fie dezvoltate și 
consolidate, în special rolul și instituirea 
de comitete etnice de evaluare și mediul 
de reglementare corespunzător, 
coordonarea, colaborarea și, atunci când 
este cazul, integrarea programelor 
naționale europene ar trebui să fie 
îmbunătățită în continuare; colaborarea cu 
alți finanțatori majori publici și privați, 
inclusiv cu industria farmaceutică, trebuie 
să fie consolidată și extinsă; ar trebui 
realizate sinergii cu acțiunile de politică 
externă europeană, în special cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de Uniune;
regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate; instrumentele de 
monitorizare trebuie să fie consolidate.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.
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Amendamentul 34
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; integrarea 
programelor naționale europene ar trebui să 
fie îmbunătățită în continuare; colaborarea
cu alți finanțatori majori publici și privați, 
inclusiv cu industria farmaceutică, trebuie 
să fie consolidată și extinsă; ar trebui 
realizate sinergii cu acțiunile de politică 
externă europeană, în special cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de Uniune;
regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate; instrumentele de 
monitorizare trebuie să fie consolidate.

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; integrarea 
programelor naționale europene ar trebui să 
fie îmbunătățită în continuare; sinergiile cu 
alți parteneri majori publici și privați, 
inclusiv cu industria farmaceutică,
societatea civilă, organizațiile 
neguvernamentale trebuie să fie
consolidate și extinse; ar trebui realizate 
sinergii cu acțiunile de politică externă 
europeană, în special cu asistența pentru 
dezvoltare în domeniul sănătății acordată 
de Uniune; regulile de cofinanțare ar trebui 
să fie clarificate și simplificate;
instrumentele de monitorizare trebuie să fie 
consolidate.

__________________ __________________
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8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

Or. en

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

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; integrarea 
programelor naționale europene ar trebui să 
fie îmbunătățită în continuare; colaborarea 
cu alți finanțatori majori publici și privați, 
inclusiv cu industria farmaceutică, trebuie 
să fie consolidată și extinsă; ar trebui 
realizate sinergii cu acțiunile de politică 
externă europeană, în special cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de Uniune; 
regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate; instrumentele de 
monitorizare trebuie să fie consolidate.

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”):

– sfera actuală de cuprindere a EDCTP1 
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trebuie să fie modificată și extinsă;

– instruirea trebuie promovată, iar 
capacitățile țărilor în curs de dezvoltare 
trebuie consolidate;
– integrarea programelor naționale 
europene ar trebui să fie îmbunătățită în 
continuare;
– colaborarea cu partenerii publici și 
privați, inclusiv cu industria farmaceutică, 
cu parteneriatele public-private precum 
parteneriatele pentru dezvoltarea de 
produse, organizațiile neguvernamentale 
sau fundațiile, trebuie să fie consolidată și 
extinsă;

– ar trebui realizate sinergii cu acțiunile de 
politică externă europeană și, în special, cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de UE;
– regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate;
– instrumentele de monitorizare trebuie să 
fie consolidate.

__________________ __________________
8Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

8Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

Or. fr

Amendamentul 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Decizia .../2013/UE 
a Consiliului din ... 2013 de instituire a
programului specific de punere în aplicare 
a programului Orizont 2020 – programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020)9 se poate acorda sprijin suplimentar 
programului EDCTP2.

(5) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. …/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din … 2013 de instituire a 
programului Orizont8a și cu Decizia
.../2013/UE a Consiliului din ... 2013 de 
instituire a programului specific de punere 
în aplicare a programului Orizont 2020 –
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programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020)9 se poate acorda 
sprijin suplimentar programului EDCTP2.

__________________ __________________
8a JO L ... [Orizont 2020].

9 JO L ... [programul specific Orizont 
2020].

9 JO L ... [programul specific Orizont 
2020].

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o trimitere nu numai la programul specific, ci și la programul-cadru, aspect 
important pentru respectarea articolului 20 din programul-cadru și a principiilor enunțate în 
acesta.

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

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Uniunea Europeană reprezintă un 
finanțator important pentru cercetarea în 
domeniul bolilor asociate sărăciei și al 
bolilor infecțioase neglijate. Într-adevăr, 
Comisia și statele membre contribuie la 
aproximativ un sfert (22 %) din investițiile 
guvernelor în acest domeniu la nivel 
mondial. De altfel, Uniunea Europeană 
este un actor deosebit de important în 
materie de sănătate mondială. De 
exemplu, Comisia și statele membre oferă 
aproximativ jumătate din creditele 
Fondului global.

Or. fr

Amendamentul 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Sprijinirea combaterii bolilor 
asociate sărăciei ar contribui, de 
asemenea, la protejarea cetățenilor 
Europei împotriva acestor boli, întrucât 
mobilitatea globală în creștere (inclusiv 
turismul), mișcările migratoare și 
schimbările în distribuția geografică a 
acestor boli înseamnă că Europa ar putea 
să se confrunte cu provocări noi sau 
recurente ca urmare a acestor boli.

Or. en

Amendamentul 39
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Uniunea și statele membre sunt 
fondatorii majori ai Fondului global 
pentru combaterea HIV, a malariei și a 
tuberculozei. În acest context, ar trebui să
se ia în considerare orientarea părții de 
contribuție a Uniunii la fondul global 
către acțiuni care vizează facilitarea 
transmiterii rezultatelor EDCTP 
populației vizate.

Or. en

Amendamentul 40
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 11 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) În 2010, în „Concluziile Consiliului 
referitoare la rolul UE în materie de 
sănătate globală”, Consiliul a solicitat UE 
să promoveze o finanțare eficace și 
echitabilă a cercetării în beneficiul 
sănătății tuturor și să garanteze că 
inovările și intervențiile conduc la soluții 
accesibile și convenabile ca preț. În
special, modelele care separă costurile 
pentru C-D de prețurile la medicamente 
ar trebui explorate, inclusiv oportunitățile 
de transfer de tehnologie pentru țările în 
curs de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 41
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În conformitate cu obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020, orice stat 
membru și orice țară asociată la 
programul-cadru Orizont 2020 ar trebui să 
aibă dreptul de a participa la programul 
EDCTP2.

(13) În conformitate cu obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020, orice stat 
membru și orice țară asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 ar trebui să 
aibă dreptul de a participa la programul 
EDCTP2. Trebuie să se asigure că 
proiectele primesc bani de la Programul-
cadru Orizont 2020 și nu încalcă 
legislația internațională privind drepturile 
omului.

Or. en

Amendamentul 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall
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Propunere de decizie
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Având în vedere scopul general al 
Orizont 2020 de a obține o simplificare și 
o armonizare mai mari ale peisajului 
fondurilor europene pentru cercetare și 
dezvoltare, parteneriatele public-private 
ar trebui să stabilească modele simple de 
guvernanță și să evite diferite serii de 
norme din Orizont 2020.

Or. en

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

Propunere de decizie
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Barierele care împiedică 
participarea la program a nou-veniților ar 
trebui identificate și abordate. În acest 
context, participarea IMM-urilor, a 
universităților și a centrelor de cercetare 
ar trebui promovată.

Or. en

Amendamentul 44
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statele participante au intenția de a 
contribui la punerea în aplicare a 
programului EDCTP2 în perioada sa de 

(14) Statele participante au intenția de a 
contribui la punerea în aplicare a 
programului EDCTP2 în perioada sa de 
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desfășurare (2014-2024). desfășurare (2014-2020).

Or. en

Justificare

Atunci când două generații de P2P emit cereri începând cu anul 2020 înainte, acest lucru ar 
genera costuri administrative, ar spori complexitatea finanțării de către UE a activităților de 
cercetare și ar masca sumele efectiv cheltuite în fiecare an. Durata P2P ar trebui, așadar, să 
coincidă cu durata programului Orizont 2020 și a viitoarelor programe-cadru.

Amendamentul 45
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Având în vedere obiectivul general 
al programului Orizont 2020 de a 
simplifica și a armoniza mai mult 
mecanismele de finanțare a cercetării și 
inovării la nivel european, durata tuturor 
parteneriatelor de tip public-public 
finanțate în cadrul programului Orizont 
2020 ar trebui aliniată la durata 
programului-cadru pentru a se evita 
situația în care mai multe seturi de norme 
sunt valabile simultan și pentru a se evita 
sarcinile administrative suplimentare care 
ar fi generate de această situație și care ar 
reveni în viitor participanților.

Or. en

Amendamentul 46
Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ar trebui stabilit un plafon pentru 
participarea Uniunii la EDCTP2 pe durata 
programului-cadru Orizont 2020. În limita 
plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar 
trebui să fie egală cu contribuțiile angajate 
de statele participante pentru a realiza un 
efect de pârghie important și pentru a 
asigura o mai puternică integrare a 
programelor statelor participante. De 
asemenea, plafonul respectiv ar trebui să 
permită alinierea la contribuțiile oricărui 
alt stat membru sau ale oricărei alte țări 
asociate programului-cadru Orizont 2020 
care intră în programul EDCTP2 în 
cursul derulării programului-cadru 
Orizont 2020.

(15) Ar trebui stabilit un plafon pentru 
participarea Uniunii la EDCTP2 pe durata 
Programului-cadru Orizont 2020. În limita 
plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar 
trebui să fie egală cu contribuțiile statelor 
menționate la articolul 1 din prezenta 
decizie pentru a realiza un efect de pârghie
important și pentru a asigura o mai 
puternică integrare a programelor acestor 
state.

Or. en

Justificare

Este important să existe flexibilitate în modul în care sunt cheltuite fondurile EDCTP2.

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

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ar trebui stabilit un plafon pentru 
participarea Uniunii la EDCTP2 pe durata 
programului-cadru Orizont 2020. În limita 
plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar 
trebui să fie egală cu contribuțiile angajate 
de statele participante pentru a realiza un 
efect de pârghie important și pentru a 
asigura o mai puternică integrare a 
programelor statelor participante. De 
asemenea, plafonul respectiv ar trebui să 
permită alinierea la contribuțiile oricărui 
alt stat membru sau ale oricărei alte țări 

(15) Ar trebui stabilit un plafon pentru 
participarea Uniunii la EDCTP2 pe durata 
Programului-cadru Orizont 2020. Pe 
parcursul acestei perioade și în limita 
plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar 
trebui să fie egală cu contribuțiile statelor 
menționate la articolul 1 din prezenta 
decizie pentru a realiza un efect de pârghie 
important și pentru a asigura o mai 
puternică integrare a programelor acestor 
state.
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asociate programului-cadru Orizont 2020 
care intră în programul EDCTP2 în 
cursul derulării programului-cadru 
Orizont 2020.

Or. fr

Amendamentul 48
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ar trebui stabilit un plafon pentru 
participarea Uniunii la EDCTP2 pe 
durata programului-cadru Orizont 2020. 
În limita plafonului respectiv, contribuția 
Uniunii ar trebui să fie egală cu 
contribuțiile angajate de statele participante 
pentru a realiza un efect de pârghie 
important și pentru a asigura o mai 
puternică integrare a programelor statelor 
participante. De asemenea, plafonul 
respectiv ar trebui să permită alinierea la 
contribuțiile oricărui alt stat membru sau 
ale oricărei alte țări asociate programului-
cadru Orizont 2020 care intră în programul 
EDCTP2 în cursul derulării programului-
cadru Orizont 2020.

(15) Contribuția Uniunii ar trebui să fie 
egală cu contribuțiile totale angajate de 
statele participante pentru a realiza un efect 
de pârghie important și pentru a asigura o 
mai puternică integrare a programelor 
statelor participante și, de asemenea, ar 
trebui să permită alinierea la contribuțiile
oricărui alt stat membru sau ale oricărei 
alte țări asociate Programului-cadru 
Orizont 2020 care intră în programul 
EDCTP2 în cursul derulării Programului-
cadru Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 49
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Contribuția financiară a Uniunii ar 
trebui să facă obiectul unor angajamente 

(16) Contribuția financiară a Uniunii ar 
trebui să facă obiectul unor angajamente 
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oficiale din partea statelor participante de a 
contribui la punerea în aplicare a 
programului EDCTP2 și la îndeplinirea 
obiectivelor acestuia.

oficiale din partea statelor participante de a 
contribui la punerea în aplicare a 
programului EDCTP2 și la îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. În special, trialurile 
clinice ar trebui să obțină contribuția 
financiară a Uniunii doar atunci când 
sunt realizate în conformitate cu 
Declarația de la Helsinki și atunci când 
aceleași standarde privind transparența 
datelor se aplică la fel ca în Regulamentul 
[2012/0192].

Or. en

Amendamentul 50
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este esențial ca obținerea 
consimțământului în cunoștință de cauză 
pentru trialurile clinice efectuate în țările 
în curs de dezvoltare să aibă loc 
întotdeauna pe o bază voluntară și 
informată.

Or. en

Justificare

Orientările pentru obținerea consimțământului în cunoștință de cauză sunt adesea dificil de 
pus în aplicare din cauza nivelului scăzut de cunoștințe și a factorilor socioeconomici și 
culturali. Comitetele de etică locale, al căror rol este esențial în consimțământul în cunoștință 
de cauză sunt adesea fragile, echipate necorespunzător sau, în unele țări, inexistente. Mulți 
participanți este posibil să nu fi înțeles pe deplin diverse aspecte ale trialurilor clinice, ca 
urmare a obstacolelor de limbă, a modului în care informațiile sunt dezvăluite sau termenii 
sunt utilizați pentru documentele referitoare la consimțământul în cunoștință de cauză.

Amendamentul 51
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a garanta că programul este 
pus în aplicare în conformitate cu cele 
mai înalte standarde etice, ar trebui 
instituit un comitet de etică în cadrul 
EDCTP2 pentru a revizui protocoalele 
trialurilor clinice și a realiza la fața 
locului audituri de etică.

Or. en

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

Propunere de decizie
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare și în special în cele din Africa 
Subsahariană prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar 
împotriva unor boli asociate sărăciei nu 
pot fi îndeplinite în mod suficient de către 
statele membre din cauza lipsei unei mase 
critice necesare, atât în termeni de resurse 
umane, cât și financiare, și, prin urmare, 
din cauza amplorii acțiunilor, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei și de bolile infecțioase 
neglijate în țări în curs de dezvoltare și, în 
special, în cele din Africa Subsahariană 
prin accelerarea dezvoltării clinice a unor 
intervenții medicale (diagnostic, 
medicamente, tratament și vaccin)
eficace, sigure, ușor de utilizat, accesibile 
financiar și adaptate caracteristicilor 
țărilor în curs de dezvoltare, nu pot fi 
îndeplinite în mod suficient de către statele 
membre din cauza lipsei unei mase critice 
necesare, atât în termeni de resurse umane, 
cât și financiare, și, prin urmare, din cauza 
amplorii acțiunilor, pot fi îndeplinite mai 
bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
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depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele respective,

principiul proporționalității astfel cum este 
enunțat în respectivul articol, prezenta 
decizie nu depășește ceea ce este necesar 
pentru atingerea acestor obiective;

Or. fr

Amendamentul 53
Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare și în special în cele din Africa 
Subsahariană prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar 
împotriva unor boli asociate sărăciei nu pot 
fi îndeplinite în mod suficient de către 
statele membre din cauza lipsei unei mase 
critice necesare, atât în termeni de resurse 
umane, cât și financiare, și, prin urmare, 
din cauza amplorii acțiunilor, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele respective,

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare și în special în cele din Africa 
Subsahariană prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale eficace, 
sigure, accesibile și convenabile ca preț
împotriva unor boli asociate sărăciei și 
neglijate nu pot fi îndeplinite în mod 
suficient de către statele membre din cauza 
lipsei unei mase critice necesare, atât în 
termeni de resurse umane, cât și financiare, 
și, prin urmare, din cauza amplorii 
acțiunilor, pot fi îndeplinite mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele respective,

Or. en

Amendamentul 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall
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Propunere de decizie
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Rezultatele trialurilor clinice și ale 
altor activități realizate în cadrul 
programului EDCTP2 ar trebui 
diseminate cât mai repede posibil prin 
mijloace adecvate și în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [normele privind 
participarea și diseminarea în Orizont 
2020], iar accesul deschis se aplică în 
special în ceea ce privește diseminarea 
prin publicații în domeniul cercetării.

Or. en

Amendamentul 55
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Barierele care împiedică 
participarea la program a nou-veniților ar 
trebui identificate și abordate. În acest 
context, participarea IMM-urilor, a 
universităților și a centrelor de cercetare 
ar trebui promovată.

Or. en

Amendamentul 56
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de 683 de 
milioane EUR, după cum urmează:

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de 683 de 
milioane EUR, echivalentul contribuțiilor 
din partea statelor participante enumerate 
la articolul 1.

Or. en

Justificare

Este important să existe flexibilitate în modul în care sunt cheltuite fondurile EDCTP2.

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

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de 683 milioane 
EUR, după cum urmează:

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2, este de 683 
milioane EUR, echivalentul contribuțiilor 
din partea statelor participante enumerate 
la articolul 1.

Or. fr

Amendamentul 58
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de 683 de

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de cel puțin 683
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milioane EUR, după cum urmează: de milioane EUR, echivalentul 
contribuțiilor din partea statelor 
participante.

Or. en

Amendamentul 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de 683 de 
milioane EUR, după cum urmează:

(1) Contribuția financiară maximă a 
Uniunii, incluzând creditele AELS, la 
programul EDCTP2 este de 597,625 de 
milioane EUR, după cum urmează:

Or. en

Justificare

Bugetul P2P și al PPP ar trebui redus cu 12,5 % ca urmare a reducerii generale a pachetului 
financiar consacrat programului Orizont 2020 în cadrul CFM, pentru a nu pune în pericol 
echilibrul fragil dintre finanțarea cercetării colaborative în domeniul sănătății, pe de o parte, 
și finanțarea parteneriatelor, pe de altă parte.

Amendamentul 60
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 594 milioane EUR pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția statelor participante 
menționate la articolul 1 alineatul (1);

eliminat

Or. en
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Justificare

Este important să existe flexibilitate în modul în care sunt cheltuite fondurile EDCTP2.

Amendamentul 61
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 594 milioane EUR pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția statelor participante 
menționate la articolul 1 alineatul (1);

eliminat

Or. en

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

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 594 milioane EUR pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția statelor participante 
menționate la articolul 1 alineatul (1);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 594 milioane EUR pentru a contribui cu (a) 519,75 milioane EUR pentru a contribui 
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o sumă egală celei reprezentând contribuția 
statelor participante menționate la articolul 
1 alineatul (1);

cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția statelor participante menționate 
la articolul 1 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Bugetul P2P și al PPP ar trebui redus cu 12,5 % ca urmare a reducerii generale a pachetului 
financiar consacrat programului Orizont 2020 în cadrul CFM, pentru a nu pune în pericol 
echilibrul fragil dintre finanțarea cercetării colaborative în domeniul sănătății, pe de o parte, 
și finanțarea parteneriatelor, pe de altă parte.

Amendamentul 64
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [89 milioane EUR] pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția oricărui alt stat membru sau 
oricărei alte țări asociate la Programul-
cadru Orizont 2020 care participă la 
programul EDCTP2 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Este important să existe flexibilitate în modul în care sunt cheltuite fondurile EDCTP2.

Amendamentul 65
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [89 milioane EUR] pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 

eliminat
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contribuția oricărui alt stat membru sau 
oricărei alte țări asociate la Programul-
cadru Orizont 2020 care participă la 
programul EDCTP2 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2).

Or. en

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

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 89 milioane EUR pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția oricărui alt stat membru sau 
oricărei alte țări asociate la programul-
cadru Orizont 2020 care participă la 
programul EDCTP2 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [89 milioane EUR] pentru a contribui 
cu o sumă egală celei reprezentând 
contribuția oricărui alt stat membru sau 
oricărei alte țări asociate la Programul-
cadru Orizont 2020 care participă la 
programul EDCTP2 în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2).

(b) [77,875 milioane EUR] pentru a 
contribui cu o sumă egală celei 
reprezentând contribuția oricărui alt stat 
membru sau oricărei alte țări asociate la 
Programul-cadru Orizont 2020 care 
participă la programul EDCTP2 în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Bugetul P2P și al PPP ar trebui redus cu 12,5 % ca urmare a reducerii generale a pachetului 
financiar consacrat programului Orizont 2020 în cadrul CFM, pentru a nu pune în pericol 
echilibrul fragil dintre finanțarea cercetării colaborative în domeniul sănătății, pe de o parte, 
și finanțarea parteneriatelor, pe de altă parte.

Amendamentul 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) demonstrarea de către statele 
participante a faptului că EDCTP2 este 
instituit în conformitate cu obiectivele și 
prioritățile de cercetare ale provocării 
cercetării în domeniul sănătății prevăzute 
în Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … 2013 de stabilire a programului 
Orizont8a și cu Decizia .../2013/UE a 
Consiliului din ... 2013 de instituire a 
programului specific de punere în 
aplicare a programului Orizont 2020 –
programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020).

Or. en

Justificare

Această adăugare subliniază că ar trebui să existe o coerență solidă între activitățile P2P și 
prioritățile de cercetare definite în Programul-cadru Orizont 2020.

Amendamentul 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)



AM\1009061RO.doc 25/58 PE522.974v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) demonstrarea de către statele 
participante a faptului că EDCTP2 este 
instituit în conformitate cu principiile 
generale de reglementare a cadrului 
Orizont 2020;

Or. en

Justificare

Această adăugare subliniază aderarea importantă a P2P la principiile generale aplicabile 
cadrului Orizont 2020 precum accesul deschis, egalitatea de gen și nediscriminarea, care au 
fost convenite pe durata negocierilor programului Orizont 2020.

Amendamentul 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) demonstrarea de către statele 
participante a faptului că EDCTP2 este 
instituit în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolul 20 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020;

Or. en

Justificare

Această adăugare subliniază principiile importante care au fost convenite în cursul 
negocierilor din Orizont 2020 cu privire la P2P și la rezultatele scontate ale acestora.

Amendamentul 71
Teresa Riera Madurell
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) angajamentul fiecărui stat participant de 
a contribui la finanțarea programului 
EDCTP2.

(e) angajamentul fiecărui stat participant de 
a contribui în numerar și în natură la 
finanțarea programului EDCTP2.

Or. en

Justificare

Se urmărește alinierea cu Regulamentul privind Programul-cadru Orizont 2020.

Amendamentul 72
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) demonstrarea de către sponsorul 
oricărui trial clinic, finanțat total sau 
parțial de către EDCTP2, că 
consimțământul în cunoștință de cauză al 
oricărui subiect este obținut în 
conformitate cu Declarația de la Helsinki;

Or. en

Justificare

Orientările pentru obținerea consimțământului în cunoștință de cauză sunt adesea dificil de 
pus în aplicare din cauza nivelului scăzut de cunoștințe și a factorilor socioeconomici și 
culturali. Comitetele de etică locale, al căror rol este esențial în consimțământul în cunoștință 
de cauză sunt adesea fragile, echipate necorespunzător sau, în unele țări, inexistente. Mulți 
participanți este posibil să nu fi înțeles pe deplin diverse aspecte ale trialurilor clinice, ca 
urmare a obstacolelor de limbă, a modului în care informațiile sunt dezvăluite sau termenii 
sunt utilizați pentru documentele consimțământului în cunoștință de cauză.

Amendamentul 73
Michèle Rivasi
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) niciun trial clinic finanțat sau 
cofinanțat de EDCTP2 nu începe înainte 
de:
� aprobarea protocolului de către un 
comitet de etică instituit în cadrul 
EDCTP2;
– înregistrarea cu un număr al trialului 
pe site-ul internet gestionat de 
secretariatul EDCTP;
� demonstrarea de către sponsor a 
acoperirii suficiente a asigurării pentru 
compensarea daunelor directe sau 
indirecte cauzate subiectului (subiecților) 
trialului clinic;

Or. en

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

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile pot include activități din 
programele naționale ale statelor 
participante precum și activități noi, 
inclusiv cereri de propuneri gestionate de 
EDCTP2-IS.

Activitățile pot include activități realizate 
de organizații de cercetare nonprofit, 
publice sau private, inclusiv activități din 
programele naționale ale statelor 
participante precum și activități noi, 
inclusiv cereri de propuneri gestionate de 
EDCTP2-IS.

Or. en

Justificare

La cererea Fundației Merieux.
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Amendamentul 75
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sunt incluse în planul de 
activitate al programului EDCTP2 adoptat 
anual de EDCTP2-IS ca urmare a 
concluziilor pozitive ale unei revizuiri 
externe inter pares internaționale a 
acestora, în temeiul articolului 14 alineatul
(1) din Regulamentul (UE) nr. ... [Normele 
de participare și de difuzare în cadrul 
programului Orizont 2020] și ținând cont 
de contribuția lor la obiectivele 
programului EDCTP2.

Activitățile sunt incluse în planul de 
activitate al programului EDCTP2 adoptat 
anual de EDCTP2-IS ca urmare a 
concluziilor pozitive ale unei revizuiri 
externe inter pares internaționale a 
acestora, în conformitate cu articolul 14 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. ... 
[Normele de participare și de difuzare în 
cadrul programului Orizont 2020] și ținând 
cont de contribuția lor la obiectivele 
programului EDCTP2.

Or. en

Amendamentul 76
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2-IS creează și gestionează un site 
internet pe baza aceluiași model ca 
Eudravigilance în cadrul Agenției 
Europene pentru Medicamente, pe care să 
fie pus la dispoziția publicului raportul 
studiului clinic al oricărui trial clinic 
finanțat de EDCTP2, indiferent dacă sunt 
rezultate pozitive, negative sau 
neconcludente.

Or. en

Justificare

Aceasta vizează protejarea subiecților trialurilor clinice, în special în țările cu o democrație 
fragilă și o lipsă de puteri eficiente de contracarare.
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Amendamentul 77
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2-IS efectuează cel puțin un audit 
la fața locului pentru fiecare trial clinic 
finanțat sau cofinanțat de ECDTP2, 
pentru a verifica condițiile etice ale 
trialului și punerea pe deplin în aplicare a 
protocolului. După fiecare audit, un 
raport va fi trimis Comisiei și Delegației 
ACP din cadrul Parlamentului European.

Or. en

Justificare

Este esențial ca niciun trial clinic neetic din lume să nu fie efectuat cu bani proveniți de la 
contribuabilii europeni.

Amendamentul 78
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuții în natură reprezentate de 
costurile care revin statelor participante 
pentru activitățile de punere în aplicare 
incluse în planul de activitate menționat la 
articolul 4 alineatul (1) sau în ceea ce 
privește bugetul administrativ al EDCTP2-
IS.

(b) contribuții în natură reprezentate de 
costurile care revin statelor participante 
pentru activitățile de punere în aplicare 
incluse în prealabil în planul de activitate 
menționat la articolul 4 alineatul (1) sau în 
ceea ce privește bugetul administrativ al 
EDCTP2-IS.

Or. en
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Amendamentul 79
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (UE) nr. … [Normele de 
participare și de difuzare în cadrul 
programului Orizont 2020] se aplică 
acțiunilor indirecte selectate și finanțate de 
EDCTP-IS în conformitate cu planul de 
activitate menționat la articolul 4 
alineatul (1) sau ca urmare a unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP2-IS. În 
conformitate cu regulamentul respectiv, 
EDCTP2-IS este considerată organism de 
finanțare și acordă sprijin financiar 
acțiunilor indirecte în conformitate cu 
anexa II la prezenta decizie.

(1) Regulamentul (UE) nr. … [Normele de 
participare și de difuzare în cadrul 
programului Orizont 2020] se aplică 
acțiunilor indirecte selectate și finanțate de 
EDCTP-IS sau ca urmare a unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP2-IS. În 
conformitate cu regulamentul respectiv, 
EDCTP2-IS este considerată organism de
finanțare și acordă sprijin financiar 
acțiunilor indirecte în conformitate cu 
anexa II la prezenta decizie.

Or. en

Justificare

Urmărește evitarea ambiguității cu privire la normele de participare aplicabile și ca 
proiectele să fie integrate prin intermediul unor solicitări competitive.

Amendamentul 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu principiile 
transparenței și nediscriminării prevăzute 
la articolul 60 alineatul (1) și la 128 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, cererile de 
propuneri organizate de EDCTP2 sunt 
publicate pe portalul online dedicat 
participanților la programul Orizont 2020.
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Or. en

Justificare

Pe durata negocierilor tripartite din cadrul Orizont 2020, instituțiile au fost de acord să 
promoveze o coerență mai mare a tuturor posibilităților de solicitări finanțate în temeiul 
programului Orizont 2020. În acest sens, Comisia a promis promovarea publicării cererilor 
de propuneri organizate de PPP și P2P pe portalul dedicat participanților la programul 
Orizont 2020. Acest amendament vizează transformarea unei obligații proprii într-o cerință 
juridică, garantând informații simple și accesibile pentru solicitanți.

Amendamentul 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
programului EDCTP2. Ea întocmește un 
raport cu privire la evaluarea menționată, 
care include concluziile evaluării și 
observațiile Comisiei. Comisia transmite 
raportul respectiv Parlamentului European 
și Consiliului până la data 
de 30 iunie 2018.

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
programului EDCTP2. Ea întocmește un 
raport cu privire la evaluarea menționată, 
care include concluziile evaluării și 
observațiile Comisiei. Comisia transmite 
raportul respectiv Parlamentului European 
și Consiliului până la data 
de 30 iunie 2018. Evaluarea intermediară 
a EDCTP2 face parte și este alcătuită din 
evaluarea intermediară a programului 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 82
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
programului EDCTP2. Comisia întocmește 

(1) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
programului EDCTP2. Comisia întocmește 
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un raport cu privire la evaluarea respectivă, 
care include concluziile evaluării și 
observațiile Comisiei. Comisia transmite 
raportul respectiv Parlamentului European 
și Consiliului până la 30 iunie 2018.

un raport cu privire la evaluarea respectivă, 
care include concluziile evaluării și 
observațiile Comisiei. Comisia transmite 
raportul respectiv Parlamentului European 
și Consiliului până la 31 decembrie 2018.

Or. fr

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de boli 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar 
împotriva unor boli asociate sărăciei, în 
parteneriat cu Africa Subsahariană.

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de boli 
asociate sărăciei și de boli infecțioase 
neglijate care afectează în special 
populațiile cele mai vulnerabile, adică 
femeile și copiii. În acest scop, el vizează
accelerarea dezvoltării clinice a unor 
intervenții medicale (diagnostic, 
medicamente, tratament și vaccin) 
eficace, sigure, ușor de utilizat, accesibile 
financiar și adaptate caracteristicilor 
țărilor în curs de dezvoltare, în parteneriat 
cu cele din Africa Subsahariană. 
Dezvoltarea clinică va putea acoperi toate 
etapele procesului de la etapa I la etapa 
IV. 

Or. fr

Amendamentul 84
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
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economice și sociale determinate de boli 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar
împotriva unor boli asociate sărăciei, în 
parteneriat cu Africa Subsahariană.

economice și sociale determinate de boli 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale eficace, 
sigure, accesibile și convenabile ca preț
împotriva unor boli asociate sărăciei și 
neglijate, în parteneriat cu Africa 
Subsahariană.

Or. en

Amendamentul 85
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de boli 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar
împotriva unor boli asociate sărăciei, în 
parteneriat cu Africa Subsahariană.

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de boli 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale eficace, 
sigure, accesibile, adecvate și convenabile 
ca preț împotriva unor boli asociate 
sărăciei, în parteneriat cu Africa 
Subsahariană.

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva 
HIV/SIDA, a tuberculozei, a malariei și a 

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva 
bolilor asociate sărăciei, precum și a 
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altor boli asociate sărăciei și, până la 
încheierea programului, livrarea a cel 
puțin unei noi intervenții medicale; 
elaborarea a cel puțin 30 de ghiduri de 
utilizare ameliorată sau extinsă a 
intervențiilor medicale existente și 
înregistrarea de progrese în ceea ce 
privește dezvoltarea clinică a cel puțin 20
de intervenții medicale candidate;

bolilor infecțioase neglijate și, până la 
încheierea programului, elaborarea de 
orientări pentru utilizarea îmbunătățită
sau extinsă a intervențiilor medicale 
existente; și înregistrarea de progrese în 
ceea ce privește dezvoltarea clinică a unor
de intervenții medicale candidate

Or. fr

Amendamentul 87
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva 
HIV/SIDA, a tuberculozei, a malariei și a 
altor boli asociate sărăciei și, până la 
încheierea programului, livrarea a cel puțin 
unei noi intervenții medicale; elaborarea a 
cel puțin 30 de ghiduri de utilizare 
ameliorată sau extinsă a intervențiilor 
medicale existente și înregistrarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
clinică a cel puțin 20 de intervenții 
medicale candidate;

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva
bolilor asociate sărăciei, precum
HIV/SIDA, tuberculoza, malaria, precum
și a bolilor neglijate și, până la încheierea 
programului, livrarea a cel puțin unei noi 
intervenții medicale; elaborarea a cel puțin 
30 de orientări pentru utilizarea 
îmbunătățită sau extinsă a intervențiilor 
medicale existente și înregistrarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
clinică a cel puțin 20 de intervenții 
medicale candidate;

Or. en

Amendamentul 88
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva 
HIV/SIDA, a tuberculozei, a malariei și a 
altor boli asociate sărăciei și, până la 
încheierea programului, livrarea a cel puțin 
unei noi intervenții medicale; elaborarea a 
cel puțin 30 de ghiduri de utilizare 
ameliorată sau extinsă a intervențiilor 
medicale existente și înregistrarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
clinică a cel puțin 20 de intervenții 
medicale candidate;

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite, accesibile și 
adecvate împotriva HIV/SIDA, a 
tuberculozei, a malariei, a bolilor 
infecțioase neglijate și a altor boli asociate 
sărăciei și, până la încheierea programului, 
livrarea a cel puțin unei noi intervenții 
medicale; elaborarea a cel puțin 30 de 
orientări pentru utilizarea îmbunătățită
sau extinsă a intervențiilor medicale 
existente și înregistrarea de progrese în 
ceea ce privește dezvoltarea clinică a cel 
puțin 20 de intervenții medicale candidate;

Or. en

Amendamentul 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea coordonării, alinierii și 
integrării programelor naționale relevante 
pentru a crește rentabilitatea investițiilor 
publice europene;

(c) îmbunătățirea coordonării, a alinierii și, 
după caz, a integrării programelor 
naționale relevante pentru a crește 
rentabilitatea investițiilor publice europene;
mai mult, prioritățile în materie de 
cercetare ar trebui stabilite într-un mod 
orientat spre obiective pentru a accelera 
rezultatele și a contribui la eradicarea 
bolilor asociate sărăciei și a celor 
neglijate.

Or. en

Amendamentul 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese
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Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea coordonării, alinierii și 
integrării programelor naționale relevante 
pentru a crește rentabilitatea investițiilor 
publice europene;

(c) îmbunătățirea coordonării, alinierii și 
integrării programelor naționale relevante 
pentru a crește rentabilitatea investițiilor 
publice europene; mai mult, prioritățile în 
materie de cercetare ar trebui stabilite 
într-un mod orientat spre obiective pentru 
a accelera rezultatele și a contribui la 
eradicarea bolilor asociate sărăciei și a 
celor neglijate.

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) extinderea cooperării internaționale cu 
alți finanțatori publici și privați;

(d) extinderea cooperării internaționale cu 
alți finanțatori publici și/sau privați pentru 
a asigura faptul că impactul tuturor 
cercetărilor este maximizat și că se poate 
ține seama de sinergii și să se atingă 
efectul de levier al resurselor și al 
investițiilor;

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) extinderea cooperării internaționale cu (d) extinderea cooperării internaționale cu 
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alți finanțatori publici și privați; alți parteneri publici și privați;

Or. fr

Amendamentul 93
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creșterea impactului printr-o 
cooperare eficientă cu inițiativele 
relevante ale Uniunii Europene, inclusiv cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de 
aceasta.

(e) îmbunătățirea coordonării, a alinierii 
și, după caz, a integrării cu inițiativele 
relevante ale Uniunii Europene, pentru a 
profita mai mult de pe urma sinergiilor, a 
crea un lanț de inovare mai complet de la 
trialurile clinice până la aplicarea 
tratamentului și a crește eficacitatea 
investițiilor publice europene; în acest 
context, sinergiile dintre EDCTP2 și 
Fondul european de dezvoltare sunt 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creșterea impactului printr-o 
cooperare eficientă cu inițiativele 
relevante ale Uniunii Europene, inclusiv cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de 
aceasta.

îmbunătățirea coordonării, a alinierii și, 
după caz, a integrării cu inițiativele 
relevante ale Uniunii Europene, inclusiv cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de 
aceasta, și alte inițiative-cheie pentru 
consolidarea și dezvoltarea în domeniul 
bolilor asociate sărăciei, parteneriate 
pentru crearea de produse și alte 
programe conduse de guvern pentru a 
profita mai mult de pe urma sinergiilor, a 



PE522.974v01-00 38/58 AM\1009061RO.doc

RO

crea un lanț de inovare mai complet de la 
trialurile clinice până la aplicarea 
tratamentului și a crește eficacitatea 
investițiilor publice europene;

Or. en

Justificare

Limbă suplimentară sugerată de MSF.

Amendamentul 95
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) contribuirea la explorarea modelelor 
de inovare deschisă pentru cercetarea 
acționată de nevoi și rezultatele 
disponibile și accesibile pentru alinierea 
cu alte angajamente ale UE privind C-D 
în domeniul sănătății.

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sporirea vizibilității acțiunilor 
întreprinse în cadrul programului 
EDCTP2 la nivel european și 
internațional.

Or. fr
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Amendamentul 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea trialurilor clinice cu 
intervenții medicale noi sau îmbunătățite 
pentru boli asociate sărăciei prin 
parteneriate între țări europene și țări în 
curs de dezvoltare, în special cele din 
Africa Subsahariană:

(a) sprijinirea trialurilor clinice cu 
intervenții medicale noi sau îmbunătățite 
pentru boli asociate sărăciei și boli 
infecțioase neglijate prin parteneriate între 
țări europene și țări în curs de dezvoltare, 
în special cele din Africa Subsahariană:

Or. fr

Amendamentul 98
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea trialurilor clinice cu 
intervenții medicale noi sau îmbunătățite 
pentru boli asociate sărăciei prin 
parteneriate între țări europene și țări în 
curs de dezvoltare, în special cele din 
Africa Subsahariană:

(a) sprijinirea trialurilor clinice cu 
intervenții medicale noi sau îmbunătățite 
pentru boli asociate sărăciei și neglijate
prin parteneriate între țări europene și țări 
în curs de dezvoltare, în special cele din 
Africa Subsahariană:

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) după caz, comitetul consultativ 
strategic face recomandări cu privire la 
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profilurile produsului-țintă pentru a 
ghida deciziile de investiții în conformitate 
cu prioritățile convenite.

Or. en

Justificare

La sugestia MSF.

Amendamentul 100
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană la cel puțin 600, 
față de 400 în cadrul EDCTP1, cel puțin 
90 % dintre aceștia continuându-și cariera 
în cercetare în Africa Subsahariană timp de 
cel puțin un an după încheierea perioadei 
finanțate prin bursă.

Obiectiv: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană, de la 400 în 
cadrul EDCTP1, încurajându-le și 
sprijinindu-le cu fermitate pentru a-și 
continua cariera în cercetare în Africa 
Subsahariană după încheierea perioadei 
finanțate prin bursă.

Or. en

Amendamentul 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană la cel puțin 600, 
față de 400 în cadrul EDCTP1, cel puțin 
90 % dintre aceștia continuându-și cariera 
în cercetare în Africa Subsahariană timp de 
cel puțin un an după încheierea perioadei 

Indicator: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană la cel puțin 600, 
față de 400 în cadrul EDCTP1, cel puțin 
90 % dintre aceștia continuându-și cariera 
în cercetare sau în aspecte asociate cu
Africa Subsahariană timp de cel puțin un 
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finanțate prin bursă. an după încheierea perioadei finanțate prin 
bursă.

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți finanțatori
publici și privați.

(e) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți parteneri
publici și privați, în vederea creșterii 
considerabile a contribuției lor financiare 
la EDCTP2.

Or. fr

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea contribuțiilor primite 
de la țări în curs de dezvoltare până la cel 
puțin 30 milioane EUR, față de 14 
milioane EUR în cadrul EDCTP1.

eliminat

Or. fr

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera e – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: obținerea unor contribuții 
suplimentare, fie publice, fie private, de 
cel puțin 500 milioane EUR, față de 71 
milioane EUR în cadrul EDCTP1.

eliminat

Or. fr

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

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sporirea vizibilității acțiunilor 
întreprinse în cadrul programului 
EDCTP2 la nivel european și mondial și, 
în special, în interiorul țărilor în curs de 
dezvoltare prin intermediul forurilor 
responsabile de dialogul politic, precum 
Adunarea Parlamentară Paritară ACP-
UE sau summiturile UE-Africa.

Or. fr

Amendamentul 106
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) stabilirea unei cooperări și lansarea unor 
acțiuni comune cu inițiativele de acordare 
de asistență pentru dezvoltare de la nivelul 
Uniunii, de la nivel național și 
internațional, pentru a asigura 
complementaritatea și pentru a spori 
impactul rezultatelor activităților finanțate 

(f) stabilirea unei cooperări și lansarea unor 
acțiuni comune cu inițiativele de acordare 
de asistență pentru dezvoltare de la nivelul 
Uniunii, de la nivel național și 
internațional, pentru a asigura 
complementaritatea și pentru a spori 
impactul rezultatelor activităților finanțate 
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prin intermediul EDCTP. prin intermediul EDCTP. În special, 
coordonarea activităților finanțate de 
EDCTP2 cu inițiative rezultate în urma 
procesului Grupului de lucru consultativ 
de experți al OMS (CEWG) privind 
finanțarea și coordonarea C-D.

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii și integrării programelor și 
activităților naționale de cercetare în 
domeniul bolilor infecțioase asociate
sărăciei la nivel științific, administrativ și 
financiar;

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii și integrării programelor și 
activităților naționale de cercetare în 
domeniul bolilor asociate sărăciei și al 
bolilor infecțioase neglijate la nivel 
științific, administrativ și financiar;

Or. fr

Amendamentul 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii și integrării programelor și 
activităților naționale de cercetare în 
domeniul bolilor infecțioase asociate 
sărăciei la nivel științific, administrativ și 
financiar;

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii, colaborării și cooperării și 
integrării programelor și activităților 
naționale de cercetare în domeniul bolilor 
asociate sărăciei la nivel științific, 
administrativ și financiar;

Or. en
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Amendamentul 109
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii și integrării programelor și 
activităților naționale de cercetare în 
domeniul bolilor infecțioase asociate 
sărăciei la nivel științific, administrativ și 
financiar;

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii, cooperării și integrării 
programelor și activităților naționale de 
cercetare în domeniul bolilor asociate 
sărăciei și neglijate, la nivel științific, 
administrativ și financiar;

Or. en

Amendamentul 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli infecțioase
neglijate;

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli neglijate
asociate sărăciei; O atenție deosebită ar 
trebui acordată bolilor neglijate care 
afectează deja Africa Subsahariană și 
Europa.

Or. en

Amendamentul 111
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli infecțioase
neglijate;

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli neglijate
asociate sărăciei; O atenție deosebită ar 
trebui acordată bolilor care afectează deja
Africa Subsahariană și Europa.

Or. en

Amendamentul 112
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli infecțioase 
neglijate;

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria și tuberculoza și alte boli asociate 
sărăciei și boli infecțioase neglijate;

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stimularea dezvoltării capacității de a 
efectua trialuri clinice și cercetări conexe 
în țări în curs de dezvoltare prin 
intermediul acordării de granturi pentru: 
dezvoltarea profesională a bursierilor 
începători/avansați, promovarea 
mobilității, a granturilor pentru schimburi 

(c) stimularea dezvoltării capacității de a 
efectua trialuri clinice și cercetări conexe 
în țări în curs de dezvoltare, în special în 
Africa Subsahariană, prin intermediul 
acordării de granturi pentru: dezvoltarea 
profesională a bursierilor 
începători/avansați, promovarea 
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de personal, a rețelelor de instruire în 
domeniul cercetării, consolidarea 
organismelor de etică și a celor de 
reglementare, a activităților de îndrumare 
și a parteneriatelor la nivel individual sau 
instituțional;

mobilității, a granturilor pentru schimburi 
de personal, a rețelelor de instruire în 
domeniul cercetării, consolidarea 
organismelor de etică și a celor de 
reglementare, a activităților de îndrumare 
și a parteneriatelor la nivel individual sau 
instituțional;

Or. fr

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

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stimularea dezvoltării capacității de a 
efectua trialuri clinice și cercetări conexe 
în țări în curs de dezvoltare prin 
intermediul acordării de granturi pentru: 
dezvoltarea profesională a bursierilor 
începători/avansați, promovarea 
mobilității, a granturilor pentru schimburi 
de personal, a rețelelor de instruire în 
domeniul cercetării, consolidarea 
organismelor de etică și a celor de 
reglementare, a activităților de îndrumare 
și a parteneriatelor la nivel individual sau 
instituțional;

(c) stimularea dezvoltării capacității de a 
efectua trialuri clinice și cercetări conexe 
în țări în curs de dezvoltare prin 
intermediul acordării de granturi pentru: 
dezvoltarea profesională a bursierilor 
începători/avansați, promovarea 
mobilității, a granturilor pentru schimburi 
de personal, a rețelelor de instruire în 
domeniul cercetării, consolidarea 
organismelor de etică și a celor de 
reglementare, a activităților de îndrumare 
și a parteneriatelor la nivel individual, 
instituțional sau regional;

Or. en

Amendamentul 115
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți finanțatori 

(d) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți finanțatori 
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publici și privați; publici și privați care vizează consolidarea 
sistemelor naționale de sănătate și 
facilitarea transferurilor de rezultate către 
populația vizată;

Or. en

Amendamentul 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți finanțatori 
publici și privați;

(d) stabilirea unei cooperări și lansarea 
unor acțiuni comune cu alți finanțatori 
publici și privați, inclusiv parteneriatele 
privind dezvoltarea de produse și a 
industriei;

Or. en

Amendamentul 117
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) stabilirea unor obligații solide pentru 
a asigura accesul și disponibilitatea 
produselor, inclusiv cerințe de 
înregistrare a produselor în toate țările 
endemice și cu o autoritate de 
reglementare strictă, pentru a asigura 
fabricarea produsului și disponibilitatea 
sa în toate țările cu venituri mici și medii;

Or. en
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Amendamentul 118
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 1 - paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) garantarea neîncălcării drepturilor
omului, în special prin:
– audituri de etică la fața locului;
� publicarea rapoartelor studiului clinic 
într-o formă ușor de găsit pe site-ul 
internet EDCTP, în termen de un an de la 
finalizarea trialului;
� publicarea normelor obligatorii pentru 
sponsori în ceea ce privește înregistrarea 
evenimentelor grave și a 
farmacovigilenței;

Or. en

Amendamentul 119
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul EDCTP2 se pune în aplicare de 
către EDCTP2-IS pe baza unui plan de 
activitate anual și a unui plan de activitate 
strategic multianual elaborat de EDCTP2-
IS și adoptat de Adunarea generală a 
EDCTP2-IS în urma unei revizuiri 
internaționale inter pares și sub rezerva 
aprobării în prealabil de către Comisie.

Programul EDCTP2 se pune în aplicare de 
către EDCTP2-IS pe baza unui plan de 
activitate anual și a unui plan de activitate 
strategic multianual elaborat de EDCTP2-
IS, cu consultarea părților interesate 
relevante, și adoptat de Adunarea generală 
a EDCTP2-IS în urma unei revizuiri 
internaționale inter pares și sub rezerva 
aprobării în prealabil de către Comisie.

Planul de activitate anual identifică 
temele și activitățile care urmează să fie 
puse în aplicare, în coordonare cu 
programele naționale, inclusiv cererile de 
propuneri care urmează să fie lansate de 
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către EDCTP2IS pentru a selecta și 
finanța acțiuni indirecte, precum și 
bugetele și finanțarea EDCTP2 pentru 
aceste teme și activități.
EDCTP2 ar trebui să urmărească 
coordonarea științifică și schimbul de 
informații cu inițiativele publice sau 
private relevante, inclusiv în temeiul 
programului Orizont 2020, precum 
inițiativa privind medicamentele 
inovatoare și grupul strategic pentru 
sănătate.

Or. en

Amendamentul 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul de activitate anual identifică temele 
și activitățile care urmează să fie puse în 
aplicare, inclusiv cererile de propuneri care 
urmează să fie lansate de către EDCTP2IS 
pentru a selecta și finanța acțiuni indirecte, 
precum și bugetele și finanțarea EDCTP2 
pentru aceste teme și activități.

Planul de activitate anual identifică temele 
și activitățile care urmează să fie puse în 
aplicare, în coordonare, după caz, cu 
programele naționale, inclusiv cererile de 
propuneri care urmează să fie lansate de 
către EDCTP2IS pentru a selecta și finanța 
acțiuni indirecte, precum și bugetele și 
finanțarea EDCTP2 pentru aceste teme și 
activități. EDCTP2 ar trebui să 
urmărească coordonarea științifică și, 
atunci când este relevant, schimbul de 
informații cu inițiativele publice sau 
private relevante, inclusiv în temeiul 
programului Orizont 2020, precum 
inițiativa privind medicamentele 
inovatoare și grupul strategic pentru 
sănătate.

Or. en
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Amendamentul 121
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul de activitate anual identifică temele 
și activitățile care urmează să fie puse în 
aplicare, inclusiv cererile de propuneri care 
urmează să fie lansate de către EDCTP2IS 
pentru a selecta și finanța acțiuni indirecte, 
precum și bugetele și finanțarea EDCTP2 
pentru aceste teme și activități.

Planul de activitate anual identifică temele 
și activitățile care urmează să fie puse în 
aplicare, inclusiv activitățile inițiate de 
statele participante și cererile de propuneri 
care urmează să fie lansate de către 
EDCTP2IS pentru a selecta și finanța 
acțiuni indirecte, precum și bugetele și 
finanțarea EDCTP2 pentru aceste teme și 
activități.

Or. en

Amendamentul 122
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2-IS elaborează un raport anual 
care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, a
bugetelor lor, a valorii fondurilor alocate, 
dacă este cazul, și a stadiului în care se 
află.

EDCTP2-IS elaborează un raport anual 
care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, a 
bugetelor lor, a valorii fondurilor alocate, 
dacă este cazul, a stadiului în care se află, 
și măsurile luate pentru a asigura accesul 
la produse noi pentru populația din țările 
în curs de dezvoltare.
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Or. en

Amendamentul 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2-IS elaborează un raport anual 
care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, a 
bugetelor lor, a valorii fondurilor alocate, 
dacă este cazul, și a stadiului în care se 
află.

EDCTP2-IS elaborează un raport anual 
care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, a 
bugetelor lor, a valorii fondurilor alocate, 
dacă este cazul, a măsurilor luate pentru a 
facilita accesul la produse noi și a 
stadiului în care se află.

Or. en

Justificare

Măsurile luate pentru a facilita accesul la produse noi ar trebui descrise și utilizate ca și 
criterii de evaluare a EDCTP2. Fără criterii de evaluare explicite care să acopere accesul 
pacienților, atingerea scopului principal al finanțării ECDTP nu va fi monitorizată și 
evaluată în mod adecvat.

Amendamentul 124
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2-IS elaborează un raport anual EDCTP2-IS elaborează un raport anual 
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care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, a 
bugetelor lor, a valorii fondurilor alocate, 
dacă este cazul, și a stadiului în care se 
află.

care conține o prezentare generală detaliată 
a modului de punere în aplicare a 
programului EDCTP2. Prezentarea 
generală respectivă conține informații cu 
privire la fiecare activitate selectată în 
conformitate cu planul de activitate, 
inclusiv cu privire la acțiunile indirecte 
selectate prin intermediul unor cereri de 
propuneri gestionate de EDCTP-IS. Astfel 
de informații includ o descriere a fiecărei 
activități, inclusiv a acțiunilor indirecte, a 
bugetelor lor, a valorii fondurilor alocate, 
dacă este cazul, a măsurilor luate pentru a 
asigura accesul la produse noi și a 
stadiului în care se află.

Or. en

Amendamentul 125
Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind numărul 
de proiecte depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj
și activitățile de difuzare.

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind numărul 
de proiecte depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de 
brokeraj, activitățile de difuzare, și 
măsurile luate pentru a asigura accesul la 
produse noi.

Or. en

Amendamentul 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind
numărul de proiecte depuse și selectate 
pentru finanțare, modalitățile detaliate de 
utilizare a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj 
și activitățile de difuzare.

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind
proiectele depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj 
și activitățile de difuzare și măsurile luate 
pentru a facilita accesul.

Or. en

Amendamentul 127
Michèle Rivasi

Propunere de decizie
Anexa II – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind numărul 
de proiecte depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj 
și activitățile de difuzare.

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind numărul 
de proiecte depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj 
și activitățile de difuzare și măsurile luate 
pentru a asigura accesul.

Or. en

Amendamentul 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AG decide prin consens. În lipsa 
consensului, AG ia decizii cu o majoritate 
de cel puțin 75 % din voturi.

AG decide prin consens.

În lipsa consensului, AG ia decizii cu o 
majoritate de cel puțin 75 % din voturi. În 
acest caz, fiecare membru al AG dispune 
de un număr de voturi care este 
proporțional cu suma aferentă participării 
sale financiare/în natură la programul 
EDCTP pe durata exercițiului financiar 
trecut.

Or. fr

Amendamentul 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AG decide prin consens. În lipsa 
consensului, AG ia decizii cu o majoritate 
de cel puțin 75 % din voturi.

AG ia decizii cu o majoritate de cel puțin 
75 % din voturi.

Or. en

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

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. AG numește un consiliu de administrație 
care supraveghează secretariatul 
EDCTP2-IS (denumit în continuare 

2. Agenția numește un consiliu de 
administrație. Prin aceasta, AG ține cont 
cum se cuvine de contribuția statelor 
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„SEC”) desemnat de către AG ca fiind 
organul executiv al programului EDCTP2.

participante și asigură, de asemenea, 
distribuirea geografică echilibrată a 
membrilor respectivului consiliu. Se 
asigură participarea a cel puțin unui 
reprezentant al țărilor din Africa 
Subsahariană.
Consiliul de administrație supraveghează 
secretariatul EDCTP2-IS (denumit în 
continuare „SEC”) desemnat de către AG 
ca fiind organul executiv al programului 
EDCTP2.

Or. fr

Amendamentul 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. AG numește un consiliu de administrație 
care supraveghează secretariatul 
EDCTP2IS (denumit în continuare „SEC”) 
desemnat de către AG ca fiind organul 
executiv al programului EDCTP2. SEC are 
următoarele sarcini:

2. AG numește un consiliu de administrație 
care supraveghează secretariatul 
EDCTP2IS (denumit în continuare „SEC”) 
desemnat de către AG ca fiind organul 
executiv al programului EDCTP2. SEC are
cel puțin următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 132
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reprezintă EDCTP2-IS; (a) elaborează planul de lucru anual;

Or. en
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Amendamentul 133
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pune în aplicare programul EDCTP2 
și gestionează acele activități ale sale care 
sunt încredințate EDCTP2-IS prin planul 
de activitate anual;

eliminat

Or. en

Amendamentul 134
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) publică informații cu privire la 
proiectele derulate, inclusiv valoarea 
totală a fiecărui proiect și numele 
participanților;

Or. ro

Amendamentul 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Un Comitet științific consultativ
(denumit în continuare „CSC”) oferă
consultanță adunării generale cu privire la 
prioritățile strategice ale programului 

3. Un comitet consultativ strategic 
(denumit în continuare „CCS”) oferă
consiliere strategică și științifică adunării 
generale, consiliului și SEC.
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EDCTP2.

Or. en

Amendamentul 136
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

CSC este numit de AG și este alcătuit din 
experți independenți europeni și africani 
competenți în domenii relevante pentru 
programul EDCTP2.

CSC este numit de AG și este alcătuit din 
experți independenți europeni și africani 
competenți în domenii relevante pentru 
programul EDCTP2. Componența sa 
respectă egalitatea de gen în conformitate 
cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
…/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... 2013 de instituire a 
programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) revizuiește și consiliază AG cu privire 
la conținutul, domeniul de aplicare și 
amploarea proiectului de plan de activitate 
anual al programului EDCTP2, inclusiv cu 
privire la bolile vizate și la abordările care 
urmează să fie adoptate, din punct de 
vedere științific și tehnic

(b) consiliază AG cu privire la conținutul, 
domeniul de aplicare și amploarea 
proiectului de plan de activitate anual al 
programului EDCTP2, inclusiv cu privire 
la bolile vizate și la abordările care 
urmează să fie adoptate, din punct de 
vedere științific și tehnic;

Or. en
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Amendamentul 138
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa III – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Adunarea generală, în cooperare cu 
Comitetul științific, instituie un comitet de 
etică.
Comitetul de etică aprobă ex ante 
protocolul pentru orice trial clinic 
finanțat sau cofinanțat de EDCTP2 și 
realizează audituri de etică regulate la 
fața locului. Acesta raportează adunării 
generale.
Adunarea generală stabilește numărul 
membrilor comitetului de etică și 
modalitățile de numire a acestora.

Or. en


