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Pozmeňujúci návrh 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom programu Horizont 2020 –
rámcového programu pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020), vytvoreného 
nariadením (EÚ) č. .../2013 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... 20134 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) je 
dosiahnuť väčší vplyv na výskum a 
inovácie tým, že prispieva k posilneniu 
partnerstva medzi verejnými subjektmi, aj 
prostredníctvom účasti Únie na 
programoch realizovaných niektorými 
členskými štátmi v súlade s článkom 185 
Zmluvy.

(2) Cieľom programu Horizont 2020 –
rámcového programu pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020), vytvoreného 
nariadením (EÚ) č. .../2013 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... 20134 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) je 
dosiahnuť väčší vplyv na výskum a 
inovácie tým, že zabezpečí tesnejšie
synergie, zvýši koordináciu a zabráni 
nepotrebnej duplicite s medzinárodnými, 
národnými a regionálnymi výskumnými 
programami. Partnerstvá medzi verejnými 
subjektmi, aj účasť Únie na programoch 
realizovaných niektorými členskými štátmi 
v súlade s článkom 185 Zmluvy by mali 
dosahovať tieto ciele, spĺňať podmienky 
stanovené v tomto nariadení, najmä v 
článku 20, a byť v plnom súlade so 
všeobecnými zásadami, vzťahujúcimi sa
na program Horizont 2020.

__________________ __________________
4 Ú. v. EÚ... [rámcový program Horizont 
2020].

4 Ú. v. EÚ... [rámcový program Horizont 
2020].

Or. en

Odôvodnenie

Týmto dodatkom sa zdôrazňujú dôležité zásady, ktoré boli dohodnuté v priebehu rokovaní
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o partnerstvá medzi verejnými subjektmi a čo by mali
zabezpečovať.

Pozmeňujúci návrh 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah 
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; mala 
by sa zlepšiť integrácia európskych 
národných programov; je potrebné posilniť 
a rozšíriť spoluprácu s ďalšími 
významnými verejnými a súkromnými 
investormi vrátane farmaceutického 
priemyslu; mali by sa vyvinúť synergie s 
opatreniami európskej vonkajšej politiky, 
najmä v súvislosti s rozvojovou pomocou 
Únie; mali by sa objasniť a zjednodušiť 
pravidlá spolufinancovania; je potrebné 
posilniť nástroje monitorovania.

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah 
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; 
potenciál rozvojových krajín v oblasti
rozumného správania a riadenia
klinického skúšania by sa mal v prípade
potreby ďalej rozvíjať a posilňovať, a to
najmä pokiaľ ide o úlohu a vývoj komisií
pre etické posúdenie a zodpovedajúce
právne prostredie, mala by sa zlepšiť 
koordinácia, spolupráca a v prípade
potreby integrácia európskych národných 
programov; je potrebné posilniť a rozšíriť 
spoluprácu s ďalšími významnými 
verejnými a súkromnými investormi 
vrátane farmaceutického priemyslu; mali 
by sa vyvinúť synergie s opatreniami 
európskej vonkajšej politiky, najmä v 
súvislosti s rozvojovou pomocou Únie; 
mali by sa objasniť a zjednodušiť pravidlá 
spolufinancovania; je potrebné posilniť 
nástroje monitorovania.

__________________ __________________
8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah 
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; mala 
by sa zlepšiť integrácia európskych 
národných programov; je potrebné posilniť 
a rozšíriť spoluprácu s ďalšími 
významnými verejnými a súkromnými 
investormi vrátane farmaceutického 
priemyslu; mali by sa vyvinúť synergie s 
opatreniami európskej vonkajšej politiky, 
najmä v súvislosti s rozvojovou pomocou 
Únie; mali by sa objasniť a zjednodušiť 
pravidlá spolufinancovania; je potrebné 
posilniť nástroje monitorovania.

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah 
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; mala 
by sa zlepšiť integrácia európskych 
národných programov; je potrebné posilniť 
a rozšíriť synergie s ďalšími významnými
verejnými a súkromnými partnermi
vrátane farmaceutického priemyslu, 
občianskej spoločnosti, mimovládnych
organizácií; mali by sa vyvinúť synergie s 
opatreniami európskej vonkajšej politiky, 
najmä v súvislosti s rozvojovou pomocou 
Únie v oblasti zdravia; mali by sa objasniť 
a zjednodušiť pravidlá spolufinancovania; 
je potrebné posilniť nástroje 
monitorovania.

__________________ __________________
8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah 
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; mala 
by sa zlepšiť integrácia európskych 
národných programov; je potrebné posilniť 
a rozšíriť spoluprácu s ďalšími 
významnými verejnými a súkromnými 
investormi vrátane farmaceutického 
priemyslu; mali by sa vyvinúť synergie s 
opatreniami európskej vonkajšej politiky, 
najmä v súvislosti s rozvojovou pomocou 
Únie; mali by sa objasniť a zjednodušiť 
pravidlá spolufinancovania; je potrebné 
posilniť nástroje monitorovania.

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“):

– súčasný rozsah EDCTP1 sa musí zmeniť 
a rozšíriť;
– malo by sa podporovať odborné 
vzdelávanie a mali by sa posilniť kapacity
rozvojových krajín;
– mala by sa zlepšiť integrácia európskych 
národných programov;

– je potrebné posilniť a rozšíriť spoluprácu 
s verejnými a súkromnými partnermi
vrátane farmaceutického priemyslu a
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verejno-súkromných partnerstiev, ako sú
partnerstvá pre rozvoj produktov, 
mimovládnych organizácií a nadácií;
mali by sa vyvinúť synergie s opatreniami 
európskej vonkajšej politiky, osobitne v 
súvislosti s rozvojovou pomocou Únie;

mali by sa objasniť a zjednodušiť pravidlá 
spolufinancovania;

je potrebné posilniť nástroje 
monitorovania.

__________________ __________________
8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Podľa rozhodnutia Rady … /2013/EÚ z 
… 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný 
program na vykonávanie programu 
Horizont 2020 – Rámcový program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020)9 možno 
poskytnúť na program EDCTP2 ďalšiu 
podporu.

(5) Podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 z ...
2013, ktorým sa zriaďuje program
Horizont 20208a a rozhodnutia Rady … 
/2013/EÚ z … 2013, ktorým sa zriaďuje 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 – Rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020)9 možno poskytnúť na program 
EDCTP2 ďalšiu podporu.

__________________ __________________
8a Ú. v. EÚ L… [Horizont 2020].

9 Ú. v. EÚ L… [osobitný program Horizont 
2020].

9 Ú. v. EÚ L… [osobitný program Horizont 
2020].

Or. en
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Odôvodnenie

Mal by sa zahrnúť nielen odkaz na osobitný program, ale aj na rámcový program, ktorý je
dôležitý na preukázanie súladu s článkom 20 rámcového programu a tam uvedených zásad.

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Európska únia je hlavným 
investorom do výskumu chorôb 
súvisiacich s chudobou a zanedbávaných
infekčných ochorení. Komisia a členské
štáty prispievajú takmer jednou štvrtinou
(22 %) z celosvetových vládnych investícií
v tomto odvetví. Európska únia je tiež
významným hráčom na poli celosvetového
zdravia. Komisia a členské štáty napríklad 
poskytujú okolo polovice všetkých úverov
pre medzinárodné fondy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Podpora boja proti chorobám
súvisiacim s chudobou môže tiež prispieť
k ochrane európskych občanov pred
týmito chorobami, keďže v dôsledku 
zvýšenia globálnej mobility (vrátane 
cestovného ruchu), migračných pohybov a
posunov v geografickom rozložení týchto 
chorôb môže Európa čeliť novým alebo 
opakujúcim sa problémom vyplývajúcim z
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týchto chorôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Únia a členské štáty sú hlavnými
investormi Globálneho fondu pre boj proti
HIV, malárii a tuberkulóze. V tejto 
súvislosti by sa malo zvážiť smerovanie
časti príspevku Únie do Globálneho fondu
na opatrenia, ktorých cieľom je uľahčiť
prenos výsledkov programu EDCTP na
dotknuté populácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) V roku 2010 Rada vo svojom
dokumente s názvom „Závery Rady o 
úlohe EÚ v oblasti celosvetového zdravia“
vyzývala EÚ, aby podporovala účinné a
spravodlivé financovanie výskumu, ktorý
je prínosom pre zdravie všetkých a ktorým 
sa zabezpečí, že inovácie a zásahy budú 
viesť k cenovo dostupným a prístupným
riešeniam. Mali by sa preskúmať najmä 
modely, v ktorých sú oddelené náklady na
výskum a vývoj a ceny liekov vrátane
príležitostí na prenos technológií do 
rozvojových krajín.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020 by každý členský 
štát a každá krajina zapojená do rámcového 
programu Horizont 2020 mala mať právo 
zúčastniť sa na programe EDCTP2.

(13) V súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020 by každý členský 
štát a každá krajina zapojená do rámcového 
programu Horizont 2020 mala mať právo 
zúčastniť sa na programe EDCTP2. Musí 
sa zabezpečiť, aby projekty, ktoré 
získavajú peniaze z rámcového programu 
Horizont 2020, neboli v rozpore s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Vzhľadom na celkový cieľ
programu Horizont 2020 dosiahnuť
výraznejšie zjednodušenie a harmonizáciu
v oblasti financovania európskeho
výskumu a inovácií by partnerstvá medzi 
verejnými subjektmi mali vytvoriť 
jednoduché modely správy a mali by 
zabrániť vytvoreniu rozdielnych súborov
pravidiel z programu Horizont 2020.

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Prekážky, ktoré bránia zapojeniu
nových krajín do programu, by sa mali
identifikovať a riešiť. V tejto súvislosti je 
potrebné podporovať účasť malých a
stredných podnikov, univerzít a
výskumných centier.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Účastnícke štáty plánujú prispieť na 
realizáciu programu EDCTP2 počas 
obdobia, na ktoré sa vzťahuje program 
EDCTP2 (2014 – 2024).

(14) Účastnícke štáty plánujú prispieť na 
realizáciu programu EDCTP2 počas 
obdobia, na ktoré sa vzťahuje program 
EDCTP2 (2014 – 2020).

Or. en

Odôvodnenie

Rovnobežnosť dvoch generácií partnerstiev medzi verejnými subjektmi vydávajúcimi výzvy
počnúc rokom 2020 by mohla spôsobiť administratívne náklady, zvýšiť zložitosť financovania
výskumu v EÚ a zakryť skutočné množstvo každoročne vynaložených finančných prostriedkov. 
Priebeh programu partnerstiev medzi verejnými subjektmi by preto mal byť v súlade s
priebehom programu Horizont 2020 a budúcich rámcových programov.

Pozmeňujúci návrh 45
Christian Ehler
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vzhľadom na celkový cieľ
programu Horizont 2020 dosiahnuť
výraznejšie zjednodušenie a harmonizáciu
v oblasti financovania výskumu a inovácií
na úrovni EÚ, čas trvania všetkých
partnerstiev medzi verejnými subjektmi
financovaných v rámci programu
Horizont 2020 by mal byť v súlade s
časom trvania rámcového programu s 
cieľom zabrániť vytvoreniu rozdielnych 
paralelne uplatňovaných súborov
pravidiel z programu Horizont 2020 a 
súvisiacej dodatočnej administratívnej 
záťaži pre účastníkov v budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť limit pre účasť 
Únie na programe EDCTP2 za celé 
obdobie trvania rámcového programu 
Horizont 2020. V rámci tohto limitu by sa 
mal príspevok Únie rovnať počiatočným
príspevkom, ku ktorým sa zaviazali 
účastnícke štáty, s cieľom dosiahnuť veľký 
pákový efekt a zabezpečiť pevnejšie 
prepojenie programov účastníckych štátov. 
Tento limit by mal takisto umožniť 
vyrovnanie príspevkov od akéhokoľvek 
iného členského štátu alebo krajiny 
pridruženej k rámcovému programu 
Horizont 2020, ktorá sa zapojí do 
programu EDCTP2 počas trvania 
rámcového programu Horizont 2020.

(15) Je potrebné stanoviť limit pre účasť 
Únie na programe EDCTP2 za celé 
obdobie trvania rámcového programu 
Horizont 2020. V rámci tohto limitu by sa 
mal príspevok Únie rovnať príspevkom 
štátov uvedených v článku 1 tohto
rozhodnutia, s cieľom dosiahnuť veľký 
pákový efekt a zabezpečiť pevnejšie 
prepojenie programov týchto štátov.
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Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby spôsob, akým sa vynakladajú finančné prostriedky v rámci EDCTP2, bol
flexibilný.

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť limit pre účasť 
Únie na programe EDCTP2 za celé 
obdobie trvania rámcového programu 
Horizont 2020. V rámci tohto limitu by sa 
mal príspevok Únie rovnať počiatočným
príspevkom, ku ktorým sa zaviazali 
účastnícke štáty, s cieľom dosiahnuť veľký 
pákový efekt a zabezpečiť pevnejšie 
prepojenie programov účastníckych štátov. 
Tento limit by mal takisto umožniť 
vyrovnanie príspevkov od akéhokoľvek 
iného členského štátu alebo krajiny 
pridruženej k rámcovému programu 
Horizont 2020, ktorá sa zapojí do 
programu EDCTP2 počas trvania 
rámcového programu Horizont 2020.

(15) Je potrebné stanoviť limit pre účasť 
Únie na programe EDCTP2 za celé 
obdobie trvania rámcového programu 
Horizont 2020. V tomto období a v rámci
tohto limitu by sa mal príspevok Únie 
rovnať príspevkom štátov uvedených v
článku 1 tohto rozhodnutia, s cieľom 
dosiahnuť veľký pákový efekt a zabezpečiť 
pevnejšie prepojenie programov týchto
štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné stanoviť limit pre účasť 
Únie na programe EDCTP2 za celé 
obdobie trvania rámcového programu 

(15) Príspevok Únie by sa mal rovnať 
celkovým príspevkom, ku ktorým sa 
zaviazali účastnícke štáty, s cieľom 
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Horizont 2020. V rámci tohto limitu by sa 
mal príspevok Únie rovnať počiatočným
príspevkom, ku ktorým sa zaviazali 
účastnícke štáty, s cieľom dosiahnuť veľký 
pákový efekt a zabezpečiť pevnejšie 
prepojenie programov účastníckych štátov. 
Tento limit by mal takisto umožniť 
vyrovnanie príspevkov od akéhokoľvek 
iného členského štátu alebo krajiny 
pridruženej k rámcovému programu 
Horizont 2020, ktorá sa zapojí do 
programu EDCTP2 počas trvania 
rámcového programu Horizont 2020.

dosiahnuť veľký pákový efekt a zabezpečiť 
pevnejšie prepojenie programov 
účastníckych štátov a mal by takisto 
umožniť vyrovnanie príspevkov od 
akéhokoľvek iného členského štátu alebo 
krajiny pridruženej k rámcovému 
programu Horizont 2020, ktorá sa zapojí 
do programu EDCTP2 počas trvania 
rámcového programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Finančný príspevok Únie by mal 
podliehať formálnym záväzkom zo strany 
zúčastnených štátov prispievať k realizácii 
programu EDCTP2 a k jeho splneniu.

(16) Finančný príspevok Únie by mal 
podliehať formálnym záväzkom zo strany 
zúčastnených štátov prispievať k realizácii 
programu EDCTP2 a k jeho splneniu. 
Predovšetkým by sa finančný príspevok 
Únie na klinické skúšanie mal získať iba 
vtedy, ak sa vykonáva v súlade s
Helsinskou deklaráciou a uplatňujú sa
rovnaké normy pre transparentnosť 
údajov ako sú normy podľa nariadenia 
č. 2012/0192.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 a (nové)



AM\1009061SK.doc 15/57 PE522.974v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Je nevyhnutné, aby sa informovaný 
súhlas pri klinickom skúšaní v
rozvojových krajinách získaval vždy takým 
spôsobom, aby bol skutočne informovaný
a skutočne dobrovoľný.

Or. en

Odôvodnenie

Usmernenia pre získanie informovaného súhlasu sú často ťažko uskutočniteľné z dôvodu 
nízkej úrovne gramotnosti, sociálno-ekonomických a kultúrnych faktorov. Miestne etické
komisie, ktorých úloha je pri informovanom súhlase rozhodujúca, sú v niektorých krajinách 
často slabé, zle vybavené alebo neexistujú. Mnohí účastníci môžu neúplne pochopiť rôzne
aspekty klinického skúšania v dôsledku jazykovej bariéry, spôsobu podávania informácií
alebo pojmov používaných v dokumentoch o informovanom súhlase.

Pozmeňujúci návrh 51
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Aby sa zabezpečilo vykonávanie
programu v súlade s najvyššími etickými
normami, v rámci programu EDCTP2 by 
sa mala zriadiť etická komisia na 
posudzovanie protokolov o klinickom
skúšaní a vykonávanie etických auditov 
na mieste.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov v dôsledku nemožnosti 
dosiahnuť kritickú masu v oblasti ľudských 
zdrojov ani finančných prostriedkov a 
možno ich lepšie splniť na úrovni EÚ z 
dôvodu širokej škály opatrení, Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality, ako je stanovené 
v uvedenom článku, toto rozhodnutie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na tento 
účel,

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou a zanedbávaných infekčných
ochorení v rozvojových krajinách, najmä v 
subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných, 
jednoduchých a cenovo dostupných 
lekárskych zásahov (diagnózy, lieky, 
ošetrenie a vakcíny), ktoré sú
prispôsobené osobitným okolnostiam v 
jednotlivých rozvojových krajinách, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov v dôsledku nemožnosti 
dosiahnuť kritickú masu v oblasti ľudských 
zdrojov ani finančných prostriedkov a 
možno ich lepšie splniť na úrovni EÚ z 
dôvodu širokej škály opatrení, Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality, ako je stanovené 
v uvedenom článku, toto rozhodnutie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na tento 
účel,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných, 
prístupných a cenovo dostupných 
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proti chorobám súvisiacim s chudobou, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov v dôsledku nemožnosti 
dosiahnuť kritickú masu v oblasti ľudských 
zdrojov ani finančných prostriedkov a 
možno ich lepšie splniť na úrovni EÚ z 
dôvodu širokej škály opatrení, Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality, ako je stanovené 
v uvedenom článku, toto rozhodnutie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na tento 
účel,

lekárskych zásahov proti chorobám 
súvisiacim s chudobou a zanedbávaným 
ochoreniam, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov v 
dôsledku nemožnosti dosiahnuť kritickú 
masu v oblasti ľudských zdrojov ani 
finančných prostriedkov a možno ich lepšie 
splniť na úrovni EÚ z dôvodu širokej škály 
opatrení, Únia môže prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity, ako sa 
stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej 
únii. V súlade so zásadou proporcionality, 
ako je stanovené v uvedenom článku, toto 
rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na tento účel,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Výsledky klinického skúšania a
iných výskumných činností vykonávaných 
v rámci programu EDCTP2 by mali byť 
šírené čo najskôr vhodnými prostriedkami
a v súlade s nariadením (EÚ) č ...
[Pravidlá účasti a šírenia v programe 
Horizont 2020] a otvorený prístup by sa
mal uplatňovať najmä s ohľadom na
šírenie prostredníctvom výskumných
publikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Prekážky, ktoré bránia zapojeniu
nových krajín do programu by sa mali
identifikovať a riešiť. V tejto súvislosti je 
potrebné podporovať účasť malých a
stredných podnikov, univerzít a
výskumných centier.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR, ktoré sa rozdelia 
takto:

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR, čo zodpovedá
príspevkom účastníckych štátov 
uvedených v článku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby spôsob, akým sa vynakladajú finančné prostriedky v rámci EDCTP2, bol
flexibilný.

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

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
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na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR, ktoré sa rozdelia 
takto:

na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR, čo zodpovedá
príspevkom účastníckych štátov 
uvedených v článku 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR, ktoré sa rozdelia 
takto:

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje najmenej
683 miliónov EUR, aby sa vyrovnal
príspevkom účastníckych štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje 
683 miliónov EUR, ktoré sa rozdelia takto:

1. Maximálny finančný príspevok Únie 
vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO 
na program EDCTP2 predstavuje 
597,625 milióna EUR, ktoré sa rozdelia 
takto:

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet partnerstiev medzi verejnými subjektmi a verejno-súkromných partnerstiev by sa 
mal znížiť o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia finančných prostriedkov na program
Horizont 2020 v rámci viacročného finančného rámca, aby neboli ohrozené citlivé rovnováhy
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financovania spoločného výskumu na jednej strane a financovania partnerstiev na strane 
druhej.

Pozmeňujúci návrh 60
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 594 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
zúčastnených štátov uvedených v článku 
1.1;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby spôsob, akým sa vynakladajú finančné prostriedky v rámci programu 
EDCTP2, bol flexibilný.

Pozmeňujúci návrh 61
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 594 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
zúčastnených štátov uvedených v článku 
1.1;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 594 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
zúčastnených štátov uvedených v článku 
1.1;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 594 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
zúčastnených štátov uvedených v článku 
1.1;

a) 519,75 mil. EUR na vyrovnanie 
príspevkov zúčastnených štátov uvedených 
v článku 1.1;

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet partnerstiev medzi verejnými subjektmi a verejno-súkromných partnerstiev by sa 
mal znížiť o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia finančných prostriedkov na program
Horizont 2020 v rámci viacročného finančného rámca, aby neboli ohrozené citlivé rovnováhy
financovania spoločného výskumu na jednej strane a financovania partnerstiev na strane 
druhej.

Pozmeňujúci návrh 64
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 89 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
akéhokoľvek iného členského štátu, alebo 
akejkoľvek inej krajiny pridruženej k 
rámcovému programu Horizont 2020, 
ktorá sa zúčastňuje na programe 

vypúšťa sa
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EDCTP2 v súlade s článkom 1.2.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby spôsob, akým sa vynakladajú finančné prostriedky v rámci programu 
EDCTP2, bol flexibilný.

Pozmeňujúci návrh 65
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 89 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
akéhokoľvek iného členského štátu, alebo 
akejkoľvek inej krajiny pridruženej k 
rámcovému programu Horizont 2020, 
ktorá sa zúčastňuje na programe 
EDCTP2 v súlade s článkom 1.2.

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 89 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
akéhokoľvek iného členského štátu, alebo 
akejkoľvek inej krajiny pridruženej k 
rámcovému programu Horizont 2020, 
ktorá sa zúčastňuje na programe 
EDCTP2 v súlade s článkom 1.2.

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 89 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
akéhokoľvek iného členského štátu, alebo 
akejkoľvek inej krajiny pridruženej k 
rámcovému programu Horizont 2020, ktorá 
sa zúčastňuje na programe EDCTP2 v 
súlade s článkom 1.2.

b) 77,875 mil. EUR na vyrovnanie 
príspevkov akéhokoľvek iného členského 
štátu, alebo akejkoľvek inej krajiny 
pridruženej k rámcovému programu 
Horizont 2020, ktorá sa zúčastňuje na 
programe EDCTP2 v súlade s článkom 1.2.

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet partnerstiev medzi verejnými subjektmi a verejno-súkromných partnerstiev by sa 
mal znížiť o 12,5 % v dôsledku celkového zníženia finančných prostriedkov na program
Horizont 2020 v rámci viacročného finančného rámca, aby neboli ohrozené citlivé rovnováhy
financovania spoločného výskumu na jednej strane a financovania partnerstiev na strane 
druhej.

Pozmeňujúci návrh 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zo strany zúčastnených štátov, 
preukázaním, že program EDCTP2 je 
nastavený v súlade s cieľmi a
výskumnými prioritami v rámci výzvy v 
oblasti výskumu zdravia uvedenej v
nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. ... / 2013 z ... 2013, ktorým sa
zriaďuje program Horizont 2020 a
rozhodnutí Rady č. .../2013/EÚ zo ... 2013, 
ktorým sa ustanovuje osobitný program
na vykonávanie programu Horizont 2020
– rámcového programu pre výskum a
inovácie (2014 – 2020);
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Or. en

Odôvodnenie

Týmto dodatkom sa zdôrazňuje, že medzi činnosťami partnerstiev medzi verejnými subjektmi
a výskumnými prioritami stanovenými v rámcovom programe Horizont 2020 by mala byť 
silná súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) zo strany zúčastnených štátov, 
preukázaním, že EDCTP2 je nastavený v
súlade so všeobecnými zásadami, ktorými
sa riadi rámcový program Horizont 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto dodatkom sa zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v partnerstvách medzi verejnými 
subjektmi dodržiavali všeobecné zásady týkajúce sa rámcového programu Horizont 2020, ako
je zásada otvoreného prístupu, rodovej rovnosti a nediskriminácie, ktoré boli dohodnuté v
priebehu rokovaní o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) zo strany zúčastnených štátov, 
preukázaním, že program EDCTP2 je 
nastavený v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 20 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. .../2013 z ... 2013, ktorým sa zriaďuje 
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program Horizont 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto dodatkom sa zdôrazňujú dôležité zásady, ktoré boli dohodnuté v priebehu rokovaní
o programe Horizont 2020, pokiaľ ide o verejné partnerstvá, a čo by mali zabezpečovať.

Pozmeňujúci návrh 71
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) záväzkom každého zúčastneného štátu 
prispieť k financovaniu programu 
EDCTP2.

e) záväzkom každého zúčastneného štátu 
prispieť v hotovosti a v naturáliách
k financovaniu programu EDCTP2.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladenie s nariadením o rámcovom programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 72
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zo strany sponzora každého klinického 
skúšania financovaného úplne alebo
čiastočne z programu EDCTP2, 
preukázaním, že informovaný súhlas
každého subjektu bol získaný v súlade s
Helsinskou deklaráciou;

Or. en
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Odôvodnenie

Usmernenia pre získanie informovaného súhlasu sú často ťažko uskutočniteľné z dôvodu 
nízkej úrovne gramotnosti, sociálno-ekonomických a kultúrnych faktorov. Miestne etické
výbory, ktorých úloha je pri informovanom súhlase rozhodujúca, sú v niektorých krajinách 
často slabé, zle vybavené alebo neexistujú. Mnohí účastníci môžu neúplne pochopiť rôzne
aspekty klinického skúšania v dôsledku jazykovej bariéry, spôsobu podávania informácií
alebo pojmov používaných v dokumentoch o informovanom súhlase.

Pozmeňujúci návrh 73
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) akékoľvek klinické skúšanie
financované alebo spolufinancované z 
programu EDCTP2 nesmie začať pred:
– schválením protokolu etickou komisiou
zriadenou v rámci programu EDCTP2,
– registráciou čísla skúšania na
internetovej stránke spravovanej
sekretariátom programu EDCTP,
- preukázaním dostatočného poistného
krytia sponzora pre náhradu priamej
alebo nepriamej škody na zdraví
spôsobenej subjektom klinického
skúšania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti môžu zahŕňať činnosti národných 
programov zúčastnených štátov a nové 

Činnosti môžu zahŕňať činnosti
uskutočňované verejnými alebo 



AM\1009061SK.doc 27/57 PE522.974v01-00

SK

činnosti vrátane výziev na predkladanie 
návrhov zo strany EDCTP2-IS.

súkromnými neziskovými výskumnými
organizáciami zahrnutými do činností
národných programov zúčastnených štátov 
a nové činnosti vrátane výziev na 
predkladanie návrhov zo strany EDCTP2-
IS.

Or. en

Odôvodnenie

Na žiadosť Fondation Mérieux.

Pozmeňujúci návrh 75
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti musia byť zahrnuté do 
pracovného plánu programu EDCTP2, 
ktorý každoročne prijíma EDCTP2-IS na 
základe kladného výsledku externého 
hodnotenia v rámci medzinárodného 
partnerského preskúmania na základe 
článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. ... 
[pravidiel účasti a šírenia výsledkov v 
programe Horizont 2020] a s prihliadnutím 
na ich príspevok k plneniu cieľov 
programu EDCTP2.

Činnosti musia byť zahrnuté do 
pracovného plánu programu EDCTP2, 
ktorý každoročne prijíma EDCTP2-IS na 
základe kladného výsledku externého 
hodnotenia v rámci medzinárodného 
partnerského preskúmania v súlade s
článkom 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. ... 
[pravidiel účasti a šírenia výsledkov v 
programe Horizont 2020] a s prihliadnutím 
na ich príspevok k plneniu cieľov 
programu EDCTP2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2-IS musí vytvoriť a spravovať 
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internetovú stránku založenú na 
rovnakom modeli ako databáza 
Eudravigilance Európskej agentúry pre 
lieky, na ktorej zverejní klinickú správu o 
každom klinickom skúšaní financovanom 
z programu EDCTP2, a to bez ohľadu na 
to, či jeho výsledok je pozitívny, negatívny
alebo nejednoznačný.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v záujme ochrany subjektov klinického skúšania, a to najmä v krajinách so slabou
demokraciou a nedostatkom účinných protisíl.

Pozmeňujúci návrh 77
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2-IS musí vykonať aspoň jeden 
audit na mieste pre každé klinické
skúšanie financované alebo
spolufinancované z programuEDCTP2, 
aby bolo možné kontrolovať etické
podmienky skúšania a plné vykonanie
protokolu. Po každom audite sa správa 
zašle Komisii a delegácii AKT pri
Európskom parlamente.

Or. en

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sa vo svete z peňazí európskych daňovníkov nevykonávalo nijaké
neetické klinické skúšanie.

Pozmeňujúci návrh 78
Fiona Hall
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Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) príspevkov v naturáliách, 
pozostávajúcich z nákladov, ktoré vzniknú 
zúčastneným štátom pri vykonávaní 
činností zahrnutých do pracovného plánu, 
uvedených v článku 4 ods. 1, alebo 
v súvislosti s administratívnym rozpočtom 
EDCTP2-IS.

b) príspevkov v naturáliách, 
pozostávajúcich z nákladov, ktoré vzniknú 
zúčastneným štátom vopred pri vykonávaní 
činností zahrnutých do pracovného plánu, 
uvedených v článku 4 ods. 1, alebo 
v súvislosti s administratívnym rozpočtom 
EDCTP2-IS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Nariadenie Rady (EÚ) č. ... [pravidlá 
účasti a šírenia výsledkov v programe 
Horizont 2020] sa vzťahuje na nepriame 
akcie zvolené a financované EDCTP2-IS 
v súlade s pracovným plánom uvedeným 
v článku 4 ods. 1 alebo na základe výziev 
na predkladanie návrhov zo strany 
EDCTP2-IS. V súlade s uvedeným 
nariadením sa EDCTP2-IS považuje za 
orgán financovania, ktorý poskytuje 
finančnú podporu na nepriame akcie v 
súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

1. Nariadenie Rady (EÚ) č. ... [pravidlá 
účasti a šírenia výsledkov v programe 
Horizont 2020] sa vzťahuje na nepriame 
akcie zvolené a financované EDCTP2-IS 
alebo na základe výziev na predkladanie 
návrhov zo strany EDCTP2-IS. V súlade s 
uvedeným nariadením sa EDCTP2-IS 
považuje za orgán financovania, ktorý 
poskytuje finančnú podporu na nepriame 
akcie v súlade s prílohou II k tomuto 
nariadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabrániť nejednoznačnosti pravidiel účasti a zabezpečiť, aby projekty boli
zaraďované a vyberané na základe výziev na predkladanie návrhov
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Pozmeňujúci návrh 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V súlade so zásadami
transparentnosti a nediskriminácie, ako je 
stanovené v článku 60 ods. 1 a 128 ods. 1 
nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012, budú výzvy na predkladanie 
návrhov projektov organizovaných v 
rámci EDCTP2 zverejnené na
internetovom účastníckom portáli 
programu Horizont 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Počas trojstranných rokovaní o programe Horizont 2020 sa inštitúcie dohodli na podpore 
väčšej súdržnosti všetkých možností pre výzvy financované v rámci programu Horizont 2020. 
Na tento účel Komisia sľúbila, že podporí zverejnenie výziev na predkladanie návrhov 
organizovaných partnerstvami medzi verejnými subjektmi a verejno-súkromnými
partnerstvami na účastníckom portáli programu Horizont 2020. Cieľom tohto 
pozmeňovacieho návrhu je zmeniť tento záväzok Komisie na právnu požiadavku, ktorou sa 
pre žiadateľa zaručia jednoduché a dostupné informácie.

Pozmeňujúci návrh 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu EDCTP2. 
Komisia vypracuje správu o tomto 
hodnotení, ktorá zahrnie závery hodnotenia 
a pripomienky Komisie. Komisia pošle 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
30. júna 2018.

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu EDCTP2. 
Komisia vypracuje správu o tomto 
hodnotení, ktorá zahrnie závery hodnotenia 
a pripomienky Komisie. Komisia pošle 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
30. júna 2018. Priebežné hodnotenie
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programu EDCTP2 bude súčasťou
priebežného hodnotenia programu
Horizont 2020 a bude vykonané spolu s 
ním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu EDCTP2. 
Komisia vypracuje správu o tomto 
hodnotení, ktorá zahrnie závery hodnotenia 
a pripomienky Komisie. Komisia pošle 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
30. júna 2018.

1. Do 30. júna 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu EDCTP2. 
Komisia vypracuje správu o tomto 
hodnotení, ktorá zahrnie závery hodnotenia 
a pripomienky Komisie. Komisia pošle 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
31. decembra 2018.

Or. fr

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, v 
spolupráci so subsaharskou Afrikou.

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s
chudobou a zanedbávaných infekčných
ochorení, so zameraním na ochorenia, 
ktoré postihujú predovšetkým ženy a deti
ako najzraniteľnejšie skupiny
obyvateľstva. S týmto cieľom sa
zameriava na urýchlenie klinického 
vývoja účinných, bezpečných, 
jednoduchých a cenovo dostupných
lekárskych zásahov (diagnózy, lieky, 
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ošetrenie a vakcíny), ktoré sú
prispôsobené osobitným okolnostiam v 
jednotlivých rozvojových krajinách, v 
spolupráci s rozvojovými krajinami, a to
najmä tými zo subsaharskej Afriky. Tento
klinický vývoj môže zahŕňať všetky etapy
procesu od fázy I po fázu IV.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, v 
spolupráci so subsaharskou Afrikou.

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných, 
prístupných a cenovo dostupných 
lekárskych zásahov proti chorobám 
súvisiacim s chudobou a zanedbávaným 
ochoreniam, v spolupráci so subsaharskou 
Afrikou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných,
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cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, v 
spolupráci so subsaharskou Afrikou.

prístupných, vhodných a cenovo 
dostupných lekárskych zásahov proti 
chorobám súvisiacim s chudobou, v 
spolupráci so subsaharskou Afrikou.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a ďalším chorobám 
súvisiacim s chudobou a dosiahnuť, aby 
bol na konci programu zrealizovaný aspoň 
jeden nový lekársky zásah napríklad nový 
liek alebo nová vakcína proti TBC alebo 
akejkoľvek inej chorobe súvisiacej s 
chudobou, aby bolo vydaných aspoň 30 
usmernení k lepšiemu alebo rozšírenému 
využitiu existujúcich lekárskych zásahov a 
aby sa dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade aspoň 20 pripravovaných 
lekárskych zásahov;

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti chorobám
súvisiacim s chudobou a zanedbávaným
infekčným ochoreniam a dosiahnuť, aby 
boli na konci programu vydané 
usmernenia k lepšiemu alebo rozšírenému 
využitiu existujúcich lekárskych zásahov a 
aby sa dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade pripravovaných lekárskych 
zásahov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a ďalším chorobám 
súvisiacim s chudobou a dosiahnuť, aby 

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti chorobám
súvisiacim s chudobou, ako je HIV/AIDS, 
tuberkulóza a malária, a ďalším
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bol na konci programu zrealizovaný aspoň 
jeden nový lekársky zásah napríklad nový 
liek alebo nová vakcína proti TBC alebo 
akejkoľvek inej chorobe súvisiacej s 
chudobou, aby bolo vydaných aspoň 30 
usmernení k lepšiemu alebo rozšírenému 
využitiu existujúcich lekárskych zásahov a 
aby sa dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade aspoň 20 pripravovaných 
lekárskych zásahov;

chorobám súvisiacim s chudobou a
zanedbávaným ochoreniam a dosiahnuť, 
aby bol na konci programu zrealizovaný 
aspoň jeden nový lekársky zásah napríklad 
nový liek alebo nová vakcína proti TBC 
alebo akejkoľvek inej chorobe súvisiacej s 
chudobou, aby bolo vydaných aspoň 30 
usmernení k lepšiemu alebo rozšírenému 
využitiu existujúcich lekárskych zásahov a 
aby sa dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade aspoň 20 pripravovaných 
lekárskych zásahov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a ďalším chorobám 
súvisiacim s chudobou a dosiahnuť, aby 
bol na konci programu zrealizovaný aspoň 
jeden nový lekársky zásah napríklad nový 
liek alebo nová vakcína proti TBC alebo 
akejkoľvek inej chorobe súvisiacej s 
chudobou, aby bolo vydaných aspoň 30 
usmernení k lepšiemu alebo rozšírenému 
využitiu existujúcich lekárskych zásahov a 
aby sa dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade aspoň 20 pripravovaných 
lekárskych zásahov;

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených,
prístupných a vhodných lekárskych 
zásahov proti HIV/AIDS, tuberkulóze, 
malárii, zanedbávaným infekčným
ochoreniam a ďalším chorobám súvisiacim 
s chudobou a dosiahnuť, aby bol na konci 
programu zrealizovaný aspoň jeden nový 
lekársky zásah napríklad nový liek alebo 
nová vakcína proti TBC alebo akejkoľvek 
inej chorobe súvisiacej s chudobou, aby 
bolo vydaných aspoň 30 usmernení k 
lepšiemu alebo rozšírenému využitiu 
existujúcich lekárskych zásahov a aby sa 
dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade aspoň 20 pripravovaných 
lekárskych zásahov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho



AM\1009061SK.doc 35/57 PE522.974v01-00

SK

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zlepšiť koordináciu, zosúladenie a 
integráciu príslušných národných 
programov s cieľom zvýšiť nákladovú 
účinnosť európskych verejných investícií;

c) zlepšiť koordináciu, zosúladenie a
v prípade potreby integráciu príslušných 
národných programov s cieľom zvýšiť 
nákladovú účinnosť európskych verejných 
investícií. Okrem toho by výskumné
priority mali byť stanovené spôsobom 
orientovaným na dosahovanie cieľov, a to
s cieľom urýchliť výsledky a prispieť k
odstráneniu chorôb súvisiacich s
chudobou a zanedbávaných ochorení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zlepšiť koordináciu, zosúladenie a 
integráciu príslušných národných 
programov s cieľom zvýšiť nákladovú 
účinnosť európskych verejných investícií;

c) zlepšiť koordináciu, zosúladenie a 
integráciu príslušných národných 
programov s cieľom zvýšiť nákladovú 
účinnosť európskych verejných investícií.
Okrem toho by výskumné priority mali 
byť stanovené spôsobom orientovaným na 
dosahovanie cieľov, a to s cieľom
urýchliť výsledky a prispieť k odstráneniu
chorôb súvisiacich s chudobou a
zanedbávaných ochorení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a súkromnými 
investormi;

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a/alebo súkromnými
investormi s cieľom zabezpečiť, aby sa 
maximalizoval vplyv celého výskumu, aby
sa mohli zohľadniť synergie a aby sa
dosiahol pákový efekt zdrojov a investícií.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a súkromnými 
investormi;

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a súkromnými 
partnermi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zvýšiť vplyv vďaka účinnej spolupráci s 
príslušnými iniciatívami Európskej únie 
vrátane rozvojovej pomoci EÚ.

e) zlepšiť koordináciu, zosúladenie
a v prípade potreby integráciu s
príslušnými iniciatívami Európskej únie s
cieľom lepšie využiť synergie, vytvoriť
úplnejší inovačný reťazec od klinického 
skúšania po poskytovanie liečby a zvýšiť 
účinnosť európskych verejných investícií. 
V tejto súvislosti sú nevyhnutné synergie
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medzi EDCTP2 a Európskym rozvojovým
fondom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zvýšiť vplyv vďaka účinnej spolupráci s 
príslušnými iniciatívami Európskej únie 
vrátane rozvojovej pomoci EÚ.

e) zlepšiť koordináciu, zosúladenie a, kde
je to vhodné, integráciu s príslušnými
iniciatívami Európskej únie vrátane
rozvojovej pomoci EÚ a ďalších 
kľúčových iniciatív na posilnenie
výskumu a vývoja v oblasti chorôb 
súvisiacich s chudobou, rozvojových
partnerstiev v oblasti vývoja produktov a
iných štátom riadených programov s
cieľom lepšie využiť synergie, vytvoriť
úplnejší inovačný reťazec od klinického 
skúšania po poskytovanie liečby a zvýšiť 
účinnosť európskych verejných investícií.

Or. en

Odôvodnenie

Ďalší jazyk navrhol MSF.

Pozmeňujúci návrh 95
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) prispieť ku skúmaniu otvorených
modelov inovácií pre výskum poháňaný 
potrebami a získať prístupné a cenovo
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dostupné výsledky v súlade s ostatnými
záväzkami EÚ v oblasti výskumu a vývoja 
v oblasti zdravia.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) klásť väčší dôraz na opatrenia
vykonávané v rámci programu EDCTP2
na európskej a medzinárodnej úrovni.

Or. fr

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Podporiť klinické skúšanie nových alebo 
vylepšených lekárskych zásahov v prípade 
chorôb súvisiacich s chudobou 
prostredníctvom partnerstiev medzi 
európskymi a rozvojovými krajinami, 
najmä krajinami subsaharskej Afriky:

a) Podporiť klinické skúšanie nových alebo 
vylepšených lekárskych zásahov v prípade 
chorôb súvisiacich s chudobou a 
zanedbávaných infekčných ochorení
prostredníctvom partnerstiev medzi 
európskymi a rozvojovými krajinami, 
najmä krajinami subsaharskej Afriky:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Fiona Hall
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Podporiť klinické skúšanie nových alebo 
vylepšených lekárskych zásahov v prípade 
chorôb súvisiacich s chudobou 
prostredníctvom partnerstiev medzi 
európskymi a rozvojovými krajinami, 
najmä krajinami subsaharskej Afriky:

a) Podporiť klinické skúšanie nových alebo 
vylepšených lekárskych zásahov v prípade 
chorôb súvisiacich s chudobou a 
zanedbávaných infekčných ochorení
prostredníctvom partnerstiev medzi 
európskymi a rozvojovými krajinami, 
najmä krajinami subsaharskej Afriky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V prípade potreby strategický poradný 
výbor odporučí cieľové profily produktov, 
aby bolo možné riadiť investičné
rozhodnutia podľa dohodnutých priorít.

Or. en

Odôvodnenie

Na návrh MSF.

Pozmeňujúci návrh 100
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť počet štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 

Cieľ: zvýšiť počet štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 
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študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky aspoň na 
600 v porovnaní so 400 štipendiami v 
rámci EDCTP1 tak, aby najmenej 90 % z 
nich pokračovalo vo svojej výskumnej 
kariére v subsaharskej Afrike najmenej 
jeden rok po ukončení štipendijného 
programu.

študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky zo 400 v
rámci EDCTP1, a silne ich povzbudzovať
a podporovať, aby pokračovali vo svojej 
výskumnej kariére v subsaharskej Afrike
po ukončení štipendijného programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť počet štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 
študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky aspoň na 600 
v porovnaní so 400 štipendiami v rámci 
EDCTP1 tak, aby najmenej 90 % z nich 
pokračovalo vo svojej výskumnej kariére v 
subsaharskej Afrike najmenej jeden rok po 
ukončení štipendijného programu.

Ukazovateľ: zvýšiť počet štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 
študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky aspoň na 600 
v porovnaní so 400 štipendiami v rámci 
EDCTP1 tak, aby najmenej 90 % z nich 
pokračovalo vo svojej výskumnej kariére
alebo súvisiacich záležitostiach v 
subsaharskej Afrike najmenej jeden rok po 
ukončení štipendijného programu.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s ďalšími verejnými a súkromnými 
investormi.

e) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s ďalšími verejnými a súkromnými 
partnermi, a tým výrazne zvýšiť finančné
prostriedky, ktorými prispievajú na
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program EDCTP2.

Or. fr

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť príspevky prijaté z 
rozvojových krajín aspoň na 30miliónov 
EUR v porovnaní so 14miliónmi v rámci 
EDCTP1.

vypúšťa sa

Or. fr

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť príspevky prijaté z 
rozvojových krajín aspoň na 30miliónov 
EUR v porovnaní so 14miliónmi v rámci 
EDCTP1.

vypúšťa sa

Or. fr

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) Zviditeľniť činnosti vykonávané v 
rámci programu EDCTP2 na európskej i
celosvetovej úrovni, najmä v rozvojových
krajinách, a to prostredníctvom fór
politického dialógu, ako sú Spoločné
parlamentné zhromaždenia AKT-EÚ a
samity EÚ-Afrika.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s iniciatívami Únie, ako aj s 
vnútroštátnymi a medzinárodnými 
iniciatívami v oblasti rozvojovej pomoci s 
cieľom zabezpečiť komplementárnosť a 
zvýšiť vplyv výsledkov činností 
financovaných EDCTP.

f) Nadviazať spoluprácu a začať spoločné 
akcie s iniciatívami Únie, ako aj s 
vnútroštátnymi a medzinárodnými 
iniciatívami v oblasti rozvojovej pomoci s 
cieľom zabezpečiť komplementárnosť a 
zvýšiť vplyv výsledkov činností 
financovaných EDCTP. Predovšetkým
koordinovať opatrenia financované z 
programu EDCTP2 s iniciatívami
vyplývajúcimi z postupu poradnej
pracovnej skupiny WHO (CEWG) pri
financovaní a koordinácii výskumu a
vývoja.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa infekčných chorôb 
súvisiacich s chudobou, na vedeckej, 
riadiacej a finančnej úrovni;

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa chorôb súvisiacich s 
chudobou a zanedbávaných infekčných 
ochorení, na vedeckej, riadiacej a 
finančnej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa infekčných chorôb 
súvisiacich s chudobou, na vedeckej, 
riadiacej a finančnej úrovni;

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
súčinnosť a spolupráca a integrácia 
národných výskumných programov a 
aktivít týkajúcich sa chorôb súvisiacich s 
chudobou, na vedeckej, riadiacej a 
finančnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa infekčných chorôb 
súvisiacich s chudobou, na vedeckej, 
riadiacej a finančnej úrovni;

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa chorôb súvisiacich s 
chudobou a zanedbávaných ochorení, na 
vedeckej, riadiacej a finančnej úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
infekčných ochorení;

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
ochorení, ktoré súvisia s chudobou.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať
zanedbávaným ochoreniam, ktoré už v 
súčasnosti postihujú subsaharskú Afriku
a Európu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
infekčných ochorení;

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
ochorení, ktoré súvisia s chudobou.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať
zanedbávaným ochoreniam, ktoré už v 
súčasnosti postihujú subsaharskú Afriku
a Európu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
infekčných ochorení;

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie a tuberkulózy a ďalších chorôb 
súvisiacich s chudobou a zanedbávaných 
infekčných ochorení;

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v rozvojových krajinách podpora 
rozvoja kapacít klinického skúšania a 
súvisiaceho výskumu prostredníctvom 
grantov pre: profesijný rozvoj nižšie/vyššie 
postavených kolegov, podporu mobility, 
granty na výmenu pracovníkov, výskumné 
vzdelávacie siete, posilňovanie etiky a 
regulačných orgánov, vedenie a partnerstvo 
na individuálnej alebo inštitucionálnej 
úrovni;

c) v rozvojových krajinách, najmä v
subsaharskej Afrike, podpora rozvoja 
kapacít klinického skúšania a súvisiaceho 
výskumu prostredníctvom grantov pre: 
profesijný rozvoj nižšie/vyššie postavených 
kolegov, podporu mobility, granty na 
výmenu pracovníkov, výskumné 
vzdelávacie siete, posilňovanie etiky a 
regulačných orgánov, vedenie a partnerstvo 
na individuálnej alebo inštitucionálnej 
úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v rozvojových krajinách podpora 
rozvoja kapacít klinického skúšania a 
súvisiaceho výskumu prostredníctvom 
grantov pre: profesijný rozvoj nižšie/vyššie 
postavených kolegov, podporu mobility, 
granty na výmenu pracovníkov, výskumné 
vzdelávacie siete, posilňovanie etiky a 
regulačných orgánov, vedenie a partnerstvo 
na individuálnej alebo inštitucionálnej 
úrovni;

c) v rozvojových krajinách podpora 
rozvoja kapacít klinického skúšania a 
súvisiaceho výskumu prostredníctvom 
grantov pre: profesijný rozvoj nižšie/vyššie 
postavených kolegov, podporu mobility, 
granty na výmenu pracovníkov, výskumné 
vzdelávacie siete, posilňovanie etiky a 
regulačných orgánov, vedenie a partnerstvo 
na individuálnej, inštitucionálnej alebo 
regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nadviazanie spolupráce a spustenie 
spoločných akcií s ďalšími verejnými a 
súkromnými investormi;

d) nadviazanie spolupráce a spustenie 
spoločných akcií s ďalšími verejnými a 
súkromnými investormi s cieľom posilniť
národné systémy zdravotnej starostlivosti
a uľahčiť prenos výsledkov na príslušné 
skupiny obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nadviazanie spolupráce a spustenie 
spoločných akcií s ďalšími verejnými a 
súkromnými investormi;

d) nadviazanie spolupráce a spustenie 
spoločných akcií s ďalšími verejnými a 
súkromnými investormi vrátane priemyslu
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a partnerstiev pre vývoj produktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) stanovenie rozsiahlych povinností na
zabezpečenie prístupu a dostupnosti
produktov vrátane požiadaviek na
registráciu výrobkov vo všetkých
endemických krajinách s prísnym
regulačným orgánom s cieľom zabezpečiť
výrobu výrobku a jeho dostupnosť vo
všetkých krajinách s nízkymi a strednými
príjmami,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) zabezpečenie neporušovania ľudských
práv, najmä prostredníctvom:
– etického auditu na mieste,
– zverejňovania správ o klinickom skúšaní
v ľahko vyhľadateľnej podobe na
internetovej stránke programu EDCTP do
jedného roka po ukončení skúšania,
– zverejnenia záväzných pravidiel pre
sponzorov týkajúcich sa zaznamenávania
závažných udalostí a dohľadu nad liekmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program EDCTP2 realizuje realizačná 
štruktúra EDCTP2-IS na základe ročného 
pracovného plánu a viacročného
strategického pracovného plánu 
vypracovaného EDCTP2-IS a prijatého 
valným zhromaždením EDCTP2-IS, po 
medzinárodnom partnerskom preskúmaní 
a predchádzajúcom schválení Komisiou.

Program EDCTP2 realizuje realizačná 
štruktúra EDCTP2-IS na základe ročného 
pracovného plánu a viacročného 
strategického pracovného plánu 
vypracovaného EDCTP2-IS po
konzultáciách s príslušnými 
zainteresovanými stranami a prijatého 
valným zhromaždením EDCTP2-IS, po 
medzinárodnom partnerskom preskúmaní 
a predchádzajúcom schválení Komisiou.

Ročný pracovný plán obsahuje témy a
činnosti, ktoré sa majú vykonať v
koordinácii s národnými programami,
vrátane výziev na predkladanie návrhov, 
ktoré vydáva EDCTP-IS na voľbu a 
financovanie nepriamych akcií, ako aj na 
rozpočet a financovanie v rámci 
programu EDCTP2 na tieto témy a 
činnosti.
EDCTP2 by sa mal usilovať o vedeckú
koordináciu a výmenu informácií s
príslušnými verejnými alebo súkromnými
iniciatívami vrátane iniciatív v rámci 
programu Horizont 2020, ako je
napríklad iniciatíva pre inovačné lieky a
strategický panel pre zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ročný pracovný plán obsahuje témy a 
činnosti, ktoré sa majú vykonať, vrátane 
výziev na predloženie návrhov, ktoré 
vydáva EDCTP-IS na voľbu 
a financovanie nepriamych akcií, ako aj 
rozpočet a financovanie v rámci programu 
EDCTP2 na tieto témy a aktivity.

Ročný pracovný plán obsahuje témy a 
činnosti, ktoré sa majú vykonať v 
koordinácii s národnými programami, kde
je to vhodné, vrátane výziev na predloženie 
návrhov, ktoré vydáva EDCTP-IS na voľbu 
a financovanie nepriamych akcií, ako aj 
rozpočet a financovanie v rámci programu 
EDCTP2 na tieto témy a aktivity. EDCTP2
by sa mal usilovať o vedeckú koordináciu
a v prípade potreby o výmenu informácií s
príslušnými verejnými alebo súkromnými
iniciatívami vrátane iniciatív v rámci 
programu Horizont 2020, ako je
napríklad iniciatíva pre inovačné lieky a
strategický panel pre zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ročný pracovný plán obsahuje témy a 
činnosti, ktoré sa majú vykonať, vrátane 
výziev na predloženie návrhov, ktoré 
vydáva EDCTP-IS na voľbu 
a financovanie nepriamych akcií, ako aj 
rozpočet a financovanie v rámci programu 
EDCTP2 na tieto témy a aktivity.

Ročný pracovný plán obsahuje témy a 
činnosti, ktoré sa majú vykonať, vrátane
činností iniciovaných účastníckymi štátmi
a výziev na predloženie návrhov, ktoré 
vydáva EDCTP-IS na voľbu 
a financovanie nepriamych akcií, ako aj 
rozpočet a financovanie v rámci programu 
EDCTP2 na tieto témy a aktivity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Fiona Hall
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Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu 
a jej stav.

EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu, jej 
stav a opatrenia prijaté na zabezpečenie
prístupu ku vznikajúcim produktom pre
obyvateľstvo v rozvojových krajinách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu 
a jej stav.

EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu, 
opatrenia prijaté na zabezpečenie prístupu
ku vznikajúcim produktom a jej stav.
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Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia prijaté na zabezpečenie prístupu ku vznikajúcim produktom by mali byť opísané a
používané ako kritériá na vyhodnotenie EDCTP2. Bez výslovných hodnotiacich kritérií
zahŕňajúcich prístup k pacientovi nebude dosiahnutie hlavného účelu financovania v rámci 
programu EDCTP dostatočne monitorované a vyhodnocované.

Pozmeňujúci návrh 124
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu 
a jej stav.

EDCTP2-IS poskytne výročnú správu, 
ktorá bude obsahovať podrobný prehľad o 
realizácii programu EDCTP2. V tomto 
prehľade budú zahrnuté informácie 
o každej činnosti zvolenej v súlade 
s pracovným plánom vrátane nepriamych 
akcií zvolených prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré vydáva 
EDCTP-IS. Tieto informácie zahŕňajú opis 
každej činnosti vrátane nepriamej akcie, jej 
rozpočet, výšku prípadných finančných 
prostriedkov vyčlenených na túto akciu, 
opatrenia prijaté na zabezpečenie prístupu
ku vznikajúcim produktom a jej stav.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte 

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte 
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predložených projektov a projektov 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach.

predložených projektov a projektov 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach,
osvetových činnostiach a opatreniach 
prijatých na zabezpečenie prístupu ku
vznikajúcim produktom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte
predložených projektov a projektov
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach.

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o 
predložených projektoch a projektoch
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach a opatreniach
prijatých na zabezpečenie prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Michèle Rivasi

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 3 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte 
predložených projektov a projektov 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach.

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte 
predložených projektov a projektov 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach a opatreniach 
prijatých na zabezpečenie prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Valné zhromaždenie rozhoduje na základe 
konsenzu. Ak sa nedosiahne konsenzus, 
VZ prijíma rozhodnutia najmenej 75% 
väčšinou hlasov.

Valné zhromaždenie rozhoduje na základe 
konsenzu.

Ak sa nedosiahne konsenzus, VZ prijíma 
rozhodnutia najmenej 75% väčšinou 
hlasov. V takýchto prípadoch má každý
člen VZ počet hlasov úmerný k svojmu
finančnému príspevku alebo príspevku v
naturáliách k programu EDCTP2 v
predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Valné zhromaždenie rozhoduje na základe 
konsenzu. Ak sa nedosiahne konsenzus, 
VZ prijíma rozhodnutia najmenej 75% 
väčšinou hlasov.

VZ prijíma rozhodnutia najmenej 75% 
väčšinou hlasov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Valné zhromaždenie vymenuje správnu 
radu, ktorá dohliada na sekretariát 
EDCTP2-IS (ďalej len „SEK“), zriadený 
valným zhromaždením ako výkonný orgán 
programu EDCTP2.

Toto sú úlohy SEK:

2. Valné zhromaždenie vymenuje správnu 
radu. VZ musí pritom náležite zohľadniť
príspevky účastníckych štátov a tiež 
zabezpečiť geografickú rovnováhu členov
tejto rady. Najmenej jeden člen rady musí
pochádzať z krajiny v subsaharskej
Afrike.
Správna rada dohliada na sekretariát 
EDCTP2-IS (ďalej len „SEK“), zriadený 
valným zhromaždením ako výkonný orgán 
programu EDCTP2. 

Toto sú úlohy SEK:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Valné zhromaždenie vymenuje správnu 
radu, ktorá dohliada na sekretariát 
EDCTP2-IS (ďalej len „SEK“), zriadený 
valným zhromaždením ako výkonný orgán 
programu EDCTP2.
Toto sú úlohy SEK:

2. Valné zhromaždenie vymenuje správnu 
radu, ktorá dohliada na sekretariát 
EDCTP2-IS (ďalej len „SEK“), zriadený 
valným zhromaždením ako výkonný orgán 
programu EDCTP2. SEK má aspoň tieto 
úlohy:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zastupovať EDCTP2-IS; a) vykonať ročný pracovný plán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vykonávať činnosti v rámci programu 
EDCTP2 a riadiť tie činnosti, ktoré boli 
zverené realizačnej štruktúre EDCTP2-IS 
v ročnom pracovnom pláne;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zverejňovať informácie o
realizovaných projektoch vrátane celkovej
hodnoty každého projektu a mien
účastníkov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vedecký poradný výbor poskytuje VZ 
poradenstvo týkajúce sa strategických 
priorít programu EDCTP2.

(3) Strategický poradný výbor poskytuje 
VZ, rade a SEK strategické a vedecké
poradenstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vedecký poradný výbor vymenúva valné
zhromaždenie a skladá sa z európskych a 
afrických nezávislých expertov, 
kompetentných v oblastiach relevantných 
pre program EDCTP2.

Vedecký poradný výbor vymenúva valné 
zhromaždenie a skladá sa z európskych a 
afrických nezávislých expertov, 
kompetentných v oblastiach relevantných 
pre program EDCTP2. Jeho zložením sa 
bude usilovať o dosiahnutie rodovej 
rovnosti v súlade s článkom 15 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ...
/ 2013 z ... 2013, ktorým sa zriaďuje 
program Horizont 2020
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytovať VZ preskúmavanie a
poradenstvo týkajúce sa obsahu, rozsahu 
pôsobnosti a rozmerov návrhu ročného 
pracovného plánu EDCTP2, vrátane 
zahrnutých chorôb a prijatých prístupov, z 
vedeckého a technického hľadiska;

b) poskytovať VZ poradenstvo týkajúce sa 
obsahu, rozsahu pôsobnosti a rozmerov 
návrhu ročného pracovného plánu 
EDCTP2, vrátane zahrnutých chorôb a 
prijatých prístupov, z vedeckého a 
technického hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) VZ v spolupráci s Vedeckým výborom
zriadi etickú komisiu.
Etická komisia schváli ex ante protokol
pre akékoľvek klinické skúšanie
financované alebo spolufinancované v 
rámci programu EDCTP2 a vykoná 
pravidelný etický audit na mieste. Podá 
správu VZ.
VZ určí počet členov etickej komisie a
opatrenia pre ich vymenovanie.

Or. en


