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Ändringsförslag 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr…/2013 av den … 20134 (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att bidra till stärkandet 
av offentlig-privata partnerskap, bland 
annat genom unionens deltagande i 
program som genomförs av flera 
medlemsstater i enlighet med artikel 185 i 
fördraget.

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr …/2013 av den … 20134 (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att utveckla närmare 
synergier, öka samarbetet och undvika 
onödiga överlappningar med 
internationella, nationella och regionala 
forskningsprogram. Partnerskap mellan 
offentliga aktörer, bland annat unionens 
deltagande i program som genomförs av 
flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 185 i fördraget, bör uppnå dessa 
mål, uppfylla de villkor som anges i 
nämnda förordning, särskilt i artikel 20, 
och vara helt förenliga med de allmänna 
principerna i Horisont 2020.

__________________ __________________
4 EUT ... [Ramprogrammet Horisont 2020]. 4 EUT ... [Ramprogrammet Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller partnerskapen mellan offentliga aktörer och vad de bör 
uppnå.

Ändringsförslag 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första EDCTP-
programmet8. Expertpanelen ansåg att det 
första EDCTP-programmet utgjorde en 
unik plattform för en verklig dialog med 
afrikanska forskare och att programmet 
hade lett till att klyftan mellan nord och 
syd hade börjat minska när det gällde 
uppbyggnad av forskningskapacitet och att 
ge unga afrikanska forskare lärande- och 
arbetstillfällen. Rapporten ger upphov till 
ett antal grundläggande frågor som bör 
beaktas för ett andra partnerskap mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning (nedan kallat 
EDCTP2-programmet): Det nuvarande 
tillämpningsområdet behöver ändras och 
utökas, integrationen av europeiska 
nationella program bör förbättras 
ytterligare, samarbetet med andra viktiga 
offentliga och privata finansiärer, även 
läkemedelsindustrin, behöver stärkas och 
utökas, synergier med EU:s utrikespolitiska 
åtgärder bör utvecklas, särskilt med EU:s 
utvecklingsstöd, medfinansieringsreglerna 
bör klargöras och förenklas och 
övervakningsverktygen behöver stärkas.

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första 
EDCTP-programmet8. Expertpanelen 
ansåg att det första EDCTP-programmet 
utgjorde en unik plattform för en verklig 
dialog med afrikanska forskare och att 
programmet hade lett till att klyftan mellan 
nord och syd hade börjat minska när det 
gällde uppbyggnad av forskningskapacitet 
och att ge unga afrikanska forskare 
lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger 
upphov till ett antal grundläggande frågor 
som bör beaktas för ett andra partnerskap 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (nedan 
kallat EDCTP2-programmet): Det 
nuvarande tillämpningsområdet behöver 
ändras och utökas, utvecklingsländernas 
kapacitet för korrekt genomförande och 
sund förvaltning av kliniska prövningar 
bör vid behov utvecklas och stärkas 
ytterligare, särskilt när det gäller 
inrättandet av etiska 
granskningskommittéer och deras roll och 
lagstiftningen i samband med detta, 
samordningen, samarbetet och
integrationen av europeiska nationella 
program bör förbättras ytterligare, 
samarbetet med andra viktiga offentliga 
och privata finansiärer, även 
läkemedelsindustrin, behöver stärkas och 
utökas, synergier med EU:s utrikespolitiska 
åtgärder bör utvecklas, särskilt med EU:s 
utvecklingsstöd, medfinansieringsreglerna 
bör klargöras och förenklas och 
övervakningsverktygen behöver stärkas.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.
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Or. en

Ändringsförslag 34
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första 
EDCTP-programmet8. Expertpanelen 
ansåg att det första EDCTP-programmet 
utgjorde en unik plattform för en verklig 
dialog med afrikanska forskare och att 
programmet hade lett till att klyftan mellan 
nord och syd hade börjat minska när det 
gällde uppbyggnad av forskningskapacitet 
och att ge unga afrikanska forskare 
lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger 
upphov till ett antal grundläggande frågor 
som bör beaktas för ett andra partnerskap 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (nedan 
kallat EDCTP2-programmet): Det 
nuvarande tillämpningsområdet behöver 
ändras och utökas, integrationen av 
europeiska nationella program bör 
förbättras ytterligare, samarbetet med 
andra viktiga offentliga och privata
finansiärer, även läkemedelsindustrin, 
behöver stärkas och utökas, synergier med 
EU:s utrikespolitiska åtgärder bör 
utvecklas, särskilt med EU:s 
utvecklingsstöd, medfinansieringsreglerna 
bör klargöras och förenklas och 
övervakningsverktygen behöver stärkas.

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen det första 
EDCTP-programmet8. Expertpanelen 
ansåg att det första EDCTP-programmet 
utgjorde en unik plattform för en verklig 
dialog med afrikanska forskare och att 
programmet hade lett till att klyftan mellan 
nord och syd hade börjat minska när det 
gällde uppbyggnad av forskningskapacitet 
och att ge unga afrikanska forskare 
lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger 
upphov till ett antal grundläggande frågor 
som bör beaktas för ett andra partnerskap 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (nedan 
kallat EDCTP2-programmet): Det 
nuvarande tillämpningsområdet behöver 
ändras och utökas, integrationen av 
europeiska nationella program bör 
förbättras ytterligare, synergierna med 
andra viktiga offentliga och privata
partner, även läkemedelsindustrin, det 
civila samhället och icke-statliga 
organisationer behöver stärkas och utökas, 
synergier med EU:s utrikespolitiska 
åtgärder bör utvecklas, särskilt med EU:s 
utvecklingsstöd inom området för hälsa, 
medfinansieringsreglerna bör klargöras och 
förenklas och övervakningsverktygen 
behöver stärkas.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.
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Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första 
EDCTP-programmet8. Expertpanelen 
ansåg att det första EDCTP-programmet 
utgjorde en unik plattform för en verklig 
dialog med afrikanska forskare och att 
programmet hade lett till att klyftan mellan 
nord och syd hade börjat minska när det 
gällde uppbyggnad av forskningskapacitet 
och att ge unga afrikanska forskare 
lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger 
upphov till ett antal grundläggande frågor 
som bör beaktas för ett andra partnerskap 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (nedan 
kallat EDCTP2-programmet): Det 
nuvarande tillämpningsområdet behöver 
ändras och utökas, integrationen av 
europeiska nationella program bör 
förbättras ytterligare, samarbetet med 
andra viktiga offentliga och privata 
finansiärer, även läkemedelsindustrin, 
behöver stärkas och utökas, synergier med 
EU:s utrikespolitiska åtgärder bör 
utvecklas, särskilt med EU:s 
utvecklingsstöd, medfinansieringsreglerna 
bör klargöras och förenklas och 
övervakningsverktygen behöver stärkas.

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första 
EDCTP-programmet8. Expertpanelen 
ansåg att det första EDCTP-programmet 
utgjorde en unik plattform för en verklig 
dialog med afrikanska forskare och att 
programmet hade lett till att klyftan mellan 
nord och syd hade börjat minska när det 
gällde uppbyggnad av forskningskapacitet 
och att ge unga afrikanska forskare 
lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger 
upphov till ett antal grundläggande frågor 
som bör beaktas för ett andra partnerskap 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (nedan 
kallat EDCTP2-programmet):

– Det nuvarande tillämpningsområdet 
behöver ändras och utökas.

– Utbildning bör främjas och 
utvecklingsländernas kapacitet bör 
stärkas.



AM\1009061SV.doc 7/58 PE522.974v01-00

SV

– Integrationen av europeiska nationella 
program bör förbättras ytterligare.
– Samarbetet med offentliga och privata 
partner, även läkemedelsindustrin, 
offentlig-privata partnerskap såsom 
produktutvecklingspartnerskap, 
icke-statliga organisationer och stiftelser,
behöver stärkas och utökas.
– Synergier med EU:s utrikespolitiska 
åtgärder bör utvecklas, och i synnerhet 
med EU:s utvecklingsstöd.
– Medfinansieringsreglerna bör klargöras 
och förenklas.
– Övervakningsverktygen behöver stärkas.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut … 
/2013/EU av den … 2013 om inrättande av 
ett enda särskilt program för 
genomförandet av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)9 kan ytterligare 
stöd ges till EDCTP2-programmet.

(5) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr .../2013 av 
den ... 2013 om inrättande av 
Horisont 20208a och rådets beslut … 
/2013/EU av den … 2013 om inrättande av
ett enda särskilt program för 
genomförandet av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)9 kan ytterligare 
stöd ges till EDCTP2-programmet.

__________________ __________________
8a EUT L ... [Horisont 2020].

9 EUT L … [Horisont 2020 Särskilt 
program].

9 EUT L … [Horisont 2020 Särskilt 
program].
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Or. en

Motivering

Det bör inte bara hänvisas till det särskilda programmet utan även till ramprogrammet, 
eftersom det är viktigt för att bevisa efterlevnaden av artikel 20 i ramprogrammet och de 
principer som anges där.

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

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) EU är en viktig finansiär av 
forskning om fattigdomsrelaterade 
sjukdomar och försummade 
infektionssjukdomar. Kommissionen och 
medlemsstaterna bidrar de facto med 
nästan en fjärdedel (22 procent) av de 
investeringar som staterna gör på detta 
område på global nivå. Dessutom är EU 
en viktig aktör när det gäller det globala 
hälsoarbetet. Exempelvis bidrar 
kommissionen och medlemsstaterna med 
ungefär hälften av medlen i den globala 
fonden.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Att stödja kampen mot 
fattigdomsrelaterade sjukdomar skulle 
också hjälpa till att skydda EU-invånarna 
mot dessa eftersom den ökade globala 
rörligheten (inbegripet turism), migration 
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och förändringar i den geografiska 
spridningen av dessa sjukdomar kan 
innebära nya eller återkommande 
utmaningar för EU.

Or. en

Ändringsförslag 39
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Unionen och medlemsstaterna är de 
huvudsakliga grundarna av den globala 
fonden för bekämpning av aids, malaria
och tuberkulos. I detta sammanhang bör 
man överväga att öronmärka en del av 
unionens bidrag till den globala fonden 
för åtgärder som underlättar överföringen 
av resultat från EDCTP-programmet till 
de berörda befolkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 40
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I sina slutsatser om EU:s roll i det 
globala hälsoarbetet från 2010 
uppmanade rådet EU att främja en 
effektiv och rättvis finansiering av 
forskning till förmån för allas hälsa och 
se till att innovation och åtgärder leder till 
överkomliga och tillgängliga lösningar. 
Särskilt modeller som inte kopplar 
samman kostnaderna för forskning och 
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utveckling med priset på läkemedel bör 
utforskas, inbegripet möjligheterna till 
tekniköverföring till utvecklingsländer.

Or. en

Ändringsförslag 41
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I linje med målen för ramprogrammet 
Horisont 2020 bör alla medlemsstater och 
länder som är associerade till 
ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att 
delta i EDCTP2-programmet.

(13) I linje med målen för ramprogrammet 
Horisont 2020 bör alla medlemsstater och 
länder som är associerade till 
ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att 
delta i EDCTP2-programmet. Det måste 
garanteras att projekt som tilldelas bidrag 
genom ramprogrammet Horisont 2020 
inte bryter mot internationell 
människorättslagstiftning.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av EU:s forskning och innovation, bör 
partnerskap mellan offentliga aktörer 
inrätta enkla förvaltningsmodeller och 
undvika olika regelverk från 
Horisont 2020.

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

Förslag till beslut
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Hinder för nya partners deltagande 
i programmet bör identifieras och 
avhjälpas. I detta sammanhang bör 
deltagande från små och medelstora 
företag, universitet och 
forskningscentrum uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 44
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De deltagande staterna har för avsikt 
att bidra till genomförandet av 
EDCTP2-programmet under den period 
som omfattas av programmet (2014-2024).

(14) De deltagande staterna har för avsikt 
att bidra till genomförandet av 
EDCTP2-programmet under den period 
som omfattas av programmet (2014-2020).

Or. en

Motivering

Två generationer av partnerskap mellan offentliga aktörer som samtidigt genomför 
ansökningsomgångar fr.o.m. 2020 skulle ge upphov till administrativa kostnader, göra EU:s 
forskningsanslag mer komplicerade och göra det svårt att uppskatta det verkliga årliga 
stödbeloppet. Löptiden för partnerskap mellan offentliga aktörer bör därför anpassas till 
löptiden för Horisont 2020 och framtida ramprogram.

Ändringsförslag 45
Christian Ehler
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Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation på 
unionsnivå, bör löptiden för alla 
partnerskap mellan offentliga aktörer som 
finansieras under Horisont 2020 anpassas 
till ramprogrammets löptid, för att 
undvika parallella regelverk och 
ytterligare administrativa bördor för 
deltagarna i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 46
Fiona Hall

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör fastställas ett tak för unionens 
deltagande i EDCTP2-programmet. Inom 
detta tak bör unionens bidrag motsvara de
deltagande staternas ursprungliga bidrag 
så som de avsatt dem, i syfte att uppnå en 
maximal hävstångseffekt och garantera 
bättre samordning av de deltagande 
staternas program. Taket bör också 
åstadkomma en matchning av bidrag från 
andra medlemsstater eller länder som är 
associerat till ramprogrammet Horisont 
2020 som ansluter sig till 
EDCTP2-programmet som en deltagande 
stat under loppet av ramprogrammet 
Horisont 2020.

(15) Det bör fastställas ett tak för unionens 
deltagande i EDCTP2-programmet. Inom 
detta tak bör unionens bidrag motsvara
bidragen från de stater som avses i 
artikel 1 i detta beslut, i syfte att uppnå en 
maximal hävstångseffekt och garantera 
bättre samordning av dessa staters
program.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att EDCTP2-bidragen kan användas på ett flexibelt sätt.

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

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör fastställas ett tak för unionens 
deltagande i EDCTP2-programmet. Inom 
detta tak bör unionens bidrag motsvara de 
deltagande staternas ursprungliga bidrag 
så som de avsatt dem, i syfte att uppnå en 
maximal hävstångseffekt och garantera 
bättre samordning av de deltagande 
staternas program. Taket bör också 
åstadkomma en matchning av bidrag från 
andra medlemsstater eller länder som är 
associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020 som ansluter sig till 
EDCTP2-programmet som en deltagande 
stat under loppet av ramprogrammet 
Horisont 2020.

(15) Det bör fastställas ett tak för unionens 
deltagande i EDCTP2-programmet. Under 
denna period och inom detta tak bör 
unionens bidrag motsvara bidragen från de
stater som avses i artikel 1 i detta beslut, i 
syfte att uppnå en maximal hävstångseffekt 
och garantera bättre samordning av dessa 
staters program.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör fastställas ett tak för
unionens deltagande i 
EDCTP2-programmet. Inom detta tak bör 
unionens bidrag motsvara de deltagande 
staternas ursprungliga bidrag så som de 
avsatt dem, i syfte att uppnå en maximal 

(15) Unionens bidrag bör motsvara de 
deltagande staternas totala bidrag så som 
de avsatt dem, i syfte att uppnå en maximal 
hävstångseffekt och garantera bättre 
samordning av de deltagande staternas 
program och också åstadkomma en 
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hävstångseffekt och garantera bättre 
samordning av de deltagande staternas 
program. Taket bör också åstadkomma en 
matchning av bidrag från andra 
medlemsstater eller länder som är 
associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020 som ansluter sig till 
EDCTP2-programmet som en deltagande 
stat under loppet av ramprogrammet 
Horisont 2020.

matchning av bidrag från andra 
medlemsstater eller länder som är 
associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020 som ansluter sig till 
EDCTP2-programmet som en deltagande 
stat under loppet av ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 49
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Unionens ekonomiska bidrag bör 
bygga på formella åtaganden från de 
deltagande staterna för att bidra till 
genomförandet av EDCTP2-programmet 
och till fullgörandet av sina åtaganden.

(16) Unionens ekonomiska bidrag bör 
bygga på formella åtaganden från de 
deltagande staterna för att bidra till 
genomförandet av EDCTP2-programmet 
och till fullgörandet av sina åtaganden.
Särskilt viktigt är att kliniska prövningar 
endast tilldelas ekonomiskt bidrag från 
unionen om de genomförs i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen och när samma 
standarder för datainsyn som de som 
fastställs i förordning (EU) nr 192/2012
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 50
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det är nödvändigt att informerat 
samtycke för kliniska prövningar i 
utvecklingsländer alltid lämnas på ett 
verkligt informerat och frivilligt sätt.

Or. en

Motivering

Riktlinjer för informerat samtycke är ofta svåra att tillämpa på grund av analfabetism samt 
socioekonomiska och kulturella faktorer. De lokala etiska kommittéerna, som spelar en 
avgörande roll i fråga om informerat samtycke, är ofta bristfälliga, dåligt utrustade eller i 
vissa länder obefintliga. Många deltagare har en ofullständig förståelse för den kliniska 
prövningens olika aspekter på grund av språkbarriärer, sättet på vilket information lämnas 
eller språket i handlingarna för informerat samtycke.

Ändringsförslag 51
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att se till att programmet 
genomförs i enlighet med högsta möjliga 
etiska standard bör en etisk kommitté 
inrättas inom EDCTP2-programmet, 
vilken ska se över reglerna för kliniska 
prövningar och genomföra etiska 
revisioner på plats.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom at skynda 
på den kliniska utvecklingen av effektiva, 
säkra och överkomliga läkemedel för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna på grund av otillräcklig 
kritisk massa, både i fråga om personal och 
medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar och 
försummade infektionssjukdomar i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom att
skynda på den kliniska utvecklingen av 
effektiva, säkra, lättanvända och 
överkomliga medicinska interventioner 
(diagnostik, läkemedel, behandlingar och 
vaccin) som är anpassade till 
utvecklingsländernas särdrag, inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna på grund av otillräcklig 
kritisk massa, både i fråga om personal och 
medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Fiona Hall

Förslag till beslut
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom at skynda 

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom att
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på den kliniska utvecklingen av effektiva, 
säkra och överkomliga läkemedel för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna på grund av otillräcklig 
kritisk massa, både i fråga om personal och 
medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

skynda på den kliniska utvecklingen av 
effektiva, säkra, tillgängliga och 
överkomliga medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade och försummade
sjukdomar inte i tillräcklig utsträckning 
uppnås av medlemsstaterna på grund av 
otillräcklig kritisk massa, både i fråga om 
personal och medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Resultat från kliniska prövningar 
och annan forskningsverksamhet som 
utförs inom ramen för 
EDCTP2-programmet bör spridas så 
snabbt som möjligt, på lämpligt sätt och i 
enlighet med förordning (EU) nr ... 
[reglerna för deltagande och spridning i 
Horisont 2020], och öppen tillgång ska i 
synnerhet gälla för spridning genom 
vetenskapliga publikationer.

Or. en

Ändringsförslag 55
Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till beslut
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Hinder för nya partners deltagande 
i programmet bör identifieras och 
avhjälpas. I detta sammanhang bör 
deltagande från små och medelstora 
företag, universitet och 
forskningscentrum uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 56
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara 683 miljoner EUR, enligt följande:

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara 683 miljoner EUR och motsvara 
bidragen från de deltagande stater som 
anges i artikel 1.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att EDCTP2-bidragen kan användas på ett flexibelt sätt.

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
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vara 683 miljoner EUR, enligt följande: vara 683 miljoner EUR, motsvarande 
bidragen från de deltagande stater som 
anges i artikel 1.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara 683 miljoner EUR, enligt följande:

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara minst 683 miljoner EUR och ska 
motsvara bidragen från de deltagande 
staterna.

Or. en

Ändringsförslag 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara 683 miljoner EUR, enligt följande:

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska 
vara 597,625 miljoner EUR, enligt 
följande:

Or. en

Motivering

Budgeten för partnerskapen mellan offentliga aktörer och de offentlig-privata partnerskapen 
bör skäras ned med 12,5 procent till följd av den totala minskningen av budgeten för 
Horisont 2020 i den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra den känsliga jämvikten 
mellan finansiering för forskningssamverkan å ena sidan och finansiering för partnerskap å 
andra sidan.
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Ändringsförslag 60
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 594 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget från de deltagande stater som 
förtecknas i artikel 1.1.

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att EDCTP2-bidragen kan användas på ett flexibelt sätt.

Ändringsförslag 61
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 594 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget från de deltagande stater som 
förtecknas i artikel 1.1.

utgår

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 594 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget från de deltagande stater som 

utgår
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förtecknas i artikel 1.1.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 594 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget från de deltagande stater som 
förtecknas i artikel 1.1.

(a) 519,75 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget från de deltagande stater som 
förtecknas i artikel 1.1.

Or. en

Motivering

Budgeten för partnerskapen mellan offentliga aktörer och de offentlig-privata partnerskapen 
bör skäras ned med 12,5 procent till följd av den totala minskningen av budgeten för 
Horisont 2020 i den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra den känsliga balansen
mellan finansiering för forskningssamverkan å ena sidan och finansiering för partnerskap å 
andra sidan.

Ändringsförslag 64
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 89 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag från varje annan medlemsstat och 
annat land som är associerat till 
ramprogrammet Horisont 2020 som deltar 
i EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

utgår

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att EDCTP2-bidragen kan användas på ett flexibelt sätt.

Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 89 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag från varje annan medlemsstat och 
annat land som är associerat till 
ramprogrammet Horisont 2020 som deltar 
i EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

utgår

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 89 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag från varje annan medlemsstat och 
annat land som är associerat till 
ramprogrammet Horisont 2020 som deltar 
i EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 89 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag från varje annan medlemsstat och 
annat land som är associerat till 
ramprogrammet Horisont 2020 som deltar i 
EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

(b) 77,875 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag från varje annan medlemsstat och 
annat land som är associerat till 
ramprogrammet Horisont 2020 som deltar i 
EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

Or. en

Motivering

Budgeten för partnerskapen mellan offentliga aktörer och de offentlig-privata partnerskapen 
bör skäras ned med 12,5 procent till följd av den totala minskningen av budgeten för 
Horisont 2020 i den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra den känsliga balansen
mellan finansiering för forskningssamverkan å ena sidan och finansiering för partnerskap å 
andra sidan.

Ändringsförslag 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Deltagande stater ska visa att 
EDCTP2-programmet inrättas i enlighet 
med målen och 
forskningsprioriteringarna för
utmaningen med hälsorelaterad forskning
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr .../2013 av 
den ... 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 och rådets 
beslut ... /2013/EU av den ... 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet
för genomförande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).

Or. en
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Motivering

Genom detta tillägg betonas det att det bör finnas ett tydligt samband mellan verksamheten 
inom partnerskapen mellan offentliga aktörer och forskningsprioriteringarna som fastställs i 
ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Deltagande stater ska visa att 
EDCTP2-programmet inrättas i enlighet 
med de allmänna principerna för 
ramprogrammet Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas vikten av att partnerskapen mellan offentliga aktörer följer de 
allmänna principerna för ramprogrammet Horisont 2020, som man enades om under 
förhandlingarna om detta, såsom öppen tillgång, jämlikhet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Deltagande stater ska visa att 
EDCTP2-programmet inrättas i enlighet 
med villkoren i artikel 20 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2013 av den ... 2013 
om inrättande av Horisont 2020.

Or. en
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Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller partnerskapen mellan offentliga aktörer och vad de bör 
uppnå.

Ändringsförslag 71
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Alla deltagande stater ska åta sig att 
bidra till finansieringen av 
EDCTP2-programmet.

(e) Alla deltagande stater ska åta sig att 
bidra till finansieringen av 
EDCTP2-programmet genom både 
ekonomiska bidrag och naturabidrag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa konsekvens med förordningen om ramprogrammet 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 72
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Sponsorer av kliniska prövningar 
som helt eller delvis finansieras av 
EDCTP2-programmet ska visa att 
informerat samtycke har erhållits från 
alla deltagare i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen.

Or. en
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Motivering

Riktlinjer för att få informerat samtycke är ofta svåra att tillämpa på grund av analfabetism 
samt socioekonomiska och kulturella faktorer. De lokala etiska kommittéerna, som spelar en 
avgörande roll i fråga om informerat samtycke, är ofta bristfälliga, dåligt utrustade eller i 
vissa länder obefintliga. Många deltagare har inte tillräcklig förståelse för den kliniska 
prövningens olika aspekter på grund av språkbarriärer, sättet på vilket information lämnas 
eller språket i handlingarna för informerat samtycke.

Ändringsförslag 73
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Kliniska prövningar som helt eller 
delvis finansieras av 
EDCTP2-programmet ska endast 
påbörjas efter att
– en etisk kommitté inom 
EDCTP2-programmet har godkänt 
protokollet,
– prövningen har registrerats och 
tilldelats ett nummer på webbplatsen som 
administreras av EDCTP:s sekretariat,
– sponsorn har visat att det finns 
tillräckligt försäkringsskydd för att 
kompensera direkta eller indirekta 
hälsorelaterade skador hos prövningens 
deltagare.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheter kan innefatta deltagande 
länders nationella programverksamheter 
och nya verksamheter, inbegripet 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS.

Verksamheter kan innefatta verksamheter 
inom offentliga eller privata ideella 
forskningsorganisationer som omfattas av
deltagande länders nationella 
programverksamheter och nya 
verksamheter, inbegripet 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget har lagts fram på förslag av Fondation Merieux.

Ändringsförslag 75
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheter ska innefattas i 
EDCTP2-programmets arbetsplan som ska 
antas årligen efter en extern utvärdering 
utförd av EDCTP2-IS efter positivt resultat 
i den internationella inbördes 
utvärderingen på grundval av artikel 14.1 i 
förordning (EU) nr … [regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020], 
och med hänseende till deras bidrag till 
målen för EDCTP2-programmet.

Verksamheter ska innefattas i 
EDCTP2-programmets arbetsplan som ska 
antas årligen efter en extern utvärdering 
utförd av EDCTP2-IS efter positivt resultat 
i den internationella inbördes 
utvärderingen i enlighet med artikel 14.1 i 
förordning (EU) nr … [regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020], 
och med hänseende till deras bidrag till 
målen för EDCTP2-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 76
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-IS ska inrätta och driva en 
webbplats enligt samma modell som 
Europeiska läkemedelsmyndighetens 
Eudravigilance och ska där offentliggöra 
rapporterna från alla kliniska prövningar 
som finansieras av EDCPT2-programmet, 
oavsett om resultaten är positiva, negativa 
eller obedömbara.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skydda deltagarna i kliniska prövningar, särskilt i länder med 
otillfredsställande demokrati och avsaknad av effektiva motkrafter.

Ändringsförslag 77
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-IS ska genomföra minst en 
revision på plats för varje klinisk 
prövning som finansieras eller 
delfinansieras av EDCTP2-programmet, i 
syfte att kontrollera prövningens etiska 
förhållanden och att reglerna för 
prövningen efterlevs till fullo. Efter varje 
revision ska en rapport skickas till 
kommissionen och parlamentets 
AVS-delegation.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt att pengar från EU:s skattebetalare inte går till att finansiera oetiska 
kliniska prövningar på något håll i världen.
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Ändringsförslag 78
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturabidrag bestående av de kostnader 
som de deltagande staterna ådrar sig eller 
bidrar till i samband genomförande av
verksamheter i den arbetsplan som avses i 
artikel 4.1 eller i samband med den 
administrativa budgeten för EDCTP2-IS.

(b) Naturabidrag bestående av de kostnader 
som de deltagande staterna ådrar sig eller 
bidrar till i samband med genomförande av 
verksamheter som redan från början ingår
i den arbetsplan som avses i artikel 4.1 
eller i samband med den administrativa 
budgeten för EDCTP2-IS.

Or. en

Ändringsförslag 79
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förordning (EU) nr … [om regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
ska gälla för de indirekta åtgärder som 
väljs ut och finansieras av EDCTP2-IS i 
enlighet med den arbetsplan som avses i 
artikel 4.1 eller genom 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. I enlighet med den 
förordningen ska EDCTP2-IS anses utgöra 
en anslagsgivare och ska lämna finansiellt 
stöd till indirekta insatser i enlighet med 
bilaga II till detta beslut.

1. Förordning (EU) nr … [om regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
ska gälla för de indirekta åtgärder som 
väljs ut och finansieras av EDCTP2-IS 
genom ansökningsomgångar som hanteras 
av EDCTP2-IS. I enlighet med den 
förordningen ska EDCTP2-IS anses utgöra 
en anslagsgivare och ska lämna finansiellt 
stöd till indirekta insatser i enlighet med 
bilaga II till detta beslut.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att reglerna för ansökningsomgångar gäller och att 
projekt integreras och väljs ut genom konkurrensutsatta upphandlingar.
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Ändringsförslag 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I enlighet med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering som 
fastställs i artiklarna 60.1 och 128.1 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
ska ansökningsomgångar som anordnas 
av EDCPT2-programmet publiceras på 
Horisont 2020:s webbaserade 
deltagarportal.

Or. en

Motivering

Under trepartsförhandlingarna om Horisont 2020 kom institutionerna överens om att verka 
för ökad samordning av samtliga ansökningsomgångar som finansieras inom ramen för
Horisont 2020. Kommissionen lovade därför att främja publicering av ansökningsomgångar 
som anordnas av offentlig-privata partnerskap och partnerskap mellan offentliga aktörer på 
Horisont 2020:s deltagarportal. Ändringsförslaget syftar till att göra ett självpåtaget krav till 
ett rättsligt sådant, vilket skulle garantera enkel och tillgänglig information för de sökande.

Ändringsförslag 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av EDCTP2-programmet 
senast den 31 december 2017. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
utvärderingen som innehåller slutsatser om 
utvärderingen samt kommissionens 
iakttagelser. Kommissionen ska översända 
rapporten till Europaparlamentet och rådet 

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av EDCTP2-programmet 
senast den 31 december 2017. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
utvärderingen som innehåller slutsatser om 
utvärderingen samt kommissionens 
iakttagelser. Kommissionen ska översända 
rapporten till Europaparlamentet och rådet 
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senast den 30 juni 2018. senast den 30 juni 2018. Den preliminära 
utvärderingen av EDCTP2-programmet 
ska utgöra en del av och slås samman 
med den preliminära utvärderingen av 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av EDCTP2-programmet 
senast den 31 december 2017. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
utvärderingen som innehåller slutsatser om 
utvärderingen samt kommissionens 
iakttagelser. Kommissionen ska översända 
rapporten till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2018.

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av EDCTP2-programmet 
senast den 30 juni 2018. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om utvärderingen 
som innehåller slutsatser om utvärderingen 
samt kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den
31 december 2018.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna 
söder om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva och
säkra medicinska interventioner till 
överkomliga priser för 

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar och 
försummade infektionssjukdomar, med 
inriktning på de sjukdomar som särskilt 
drabbar de mest sårbara 
befolkningsgrupperna kvinnor och barn. 
Därför syftar programmet till att påskynda 
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fattigdomsrelaterade sjukdomar, i 
partnerskap med Afrika söder om Sahara.

den kliniska utvecklingen av effektiva,
säkra och lättanvända medicinska 
interventioner (diagnostik, läkemedel, 
behandlingar och vaccin) till överkomliga 
priser som är anpassade till 
utvecklingsländernas särdrag, i 
partnerskap med utvecklingsländer, 
särskilt dem i Afrika söder om Sahara.
Den kliniska utvecklingen kan omfatta 
verksamhetens alla stadier, från det första 
till det fjärde stadiet. 

Or. fr

Ändringsförslag 84
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna söder 
om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva och 
säkra medicinska interventioner till 
överkomliga priser för fattigdomsrelaterade 
sjukdomar, i partnerskap med Afrika söder 
om Sahara.

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna söder 
om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva, säkra 
och tillgängliga medicinska interventioner 
till överkomliga priser för 
fattigdomsrelaterade och försummade
sjukdomar, i partnerskap med Afrika söder 
om Sahara.

Or. en

Ändringsförslag 85
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna söder 
om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva och 
säkra medicinska interventioner till 
överkomliga priser för fattigdomsrelaterade 
sjukdomar, i partnerskap med Afrika söder 
om Sahara.

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna söder 
om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva, säkra, 
tillgängliga och lämpliga medicinska 
interventioner till överkomliga priser för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, i 
partnerskap med Afrika söder om Sahara.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och andra
fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid 
programmets slut ha genomfört minst en 
ny medicinsk intervention, ha utfärdat
minst 30 riktlinjer för förbättrad eller 
utökad användning av befintliga 
medicinska interventioner och att ha gjort 
framsteg i den kliniska utvecklingen av
minst 20 föreslagna medicinska 
interventioner.

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar och 
försummade infektionssjukdomar, och vid 
programmets slut ha utfärdat riktlinjer för 
förbättrad eller utökad användning av 
befintliga medicinska interventioner och att 
ha gjort framsteg i den kliniska 
utvecklingen av föreslagna medicinska 
interventioner.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och andra 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid 
programmets slut ha genomfört minst en 
ny medicinsk intervention, ha utfärdat 
minst 30 riktlinjer för förbättrad eller 
utökad användning av befintliga 
medicinska interventioner och att ha gjort 
framsteg i den kliniska utvecklingen av 
minst 20 föreslagna medicinska 
interventioner.

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för
fattigdomsrelaterade sjukdomar såsom
hiv/aids, tuberkulos och malaria och andra 
fattigdomsrelaterade och försummade
sjukdomar, och vid programmets slut ha 
genomfört minst en ny medicinsk 
intervention, ha utfärdat minst 30 riktlinjer 
för förbättrad eller utökad användning av 
befintliga medicinska interventioner och att 
ha gjort framsteg i den kliniska 
utvecklingen av minst 20 föreslagna 
medicinska interventioner.

Or. en

Ändringsförslag 88
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och andra 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid 
programmets slut ha genomfört minst en 
ny medicinsk intervention, ha utfärdat 
minst 30 riktlinjer för förbättrad eller 
utökad användning av befintliga 
medicinska interventioner och att ha gjort 
framsteg i den kliniska utvecklingen av 
minst 20 föreslagna medicinska 
interventioner.

(a) Öka antalet nya eller förbättrade, 
tillgängliga och lämpliga medicinska 
interventioner för hiv/aids, tuberkulos, 
malaria, försummade infektionssjukdomar
och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
och vid programmets slut ha genomfört 
minst en ny medicinsk intervention, ha 
utfärdat minst 30 riktlinjer för förbättrad 
eller utökad användning av befintliga 
medicinska interventioner och att ha gjort 
framsteg i den kliniska utvecklingen av 
minst 20 föreslagna medicinska 
interventioner.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bättre samordning, inriktning och 
integration av relevanta nationella program 
för att förbättra de offentliga 
investeringarnas kostnadseffektivitet i EU.

(c) Skapa bättre samordning, inriktning 
och, vid behov, integration av relevanta 
nationella program för att förbättra de 
offentliga investeringarnas 
kostnadseffektivitet i EU. Dessutom bör 
forskningsprioriteringarna fastställas på 
ett målinriktat sätt, i syfte att uppnå 
resultat snabbare och bidra till att utrota 
fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bättre samordning, inriktning och 
integration av relevanta nationella program 
för att förbättra de offentliga 
investeringarnas kostnadseffektivitet i EU.

(c) Skapa bättre samordning, inriktning 
och integration av relevanta nationella 
program för att förbättra de offentliga 
investeringarnas kostnadseffektivitet i EU.
Dessutom bör forskningsprioriteringarna 
fastställas på ett målinriktat sätt, i syfte att 
uppnå resultat snabbare och bidra till att 
utrota fattigdomsrelaterade och 
försummade sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utökat internationellt samarbete med 
andra offentliga och privata finansiärer.

(d) Utöka det internationella samarbetet
med andra offentliga och/eller privata 
finansiärer för att se till att forskningen 
får största möjliga effekt och att synergier 
kan beaktas och användas för att öka 
resursernas och investeringarnas effekt.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utökat internationellt samarbete med 
andra offentliga och privata finansiärer.

(d) Utöka det internationella samarbetet
med andra offentliga och privata partner.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ökad verkningsgrad med hjälp av 
effektivt samarbete med relevanta 
EU-initiativ, inklusive EU:s 
utvecklingsstöd.

(e) Åstadkomma bättre samordning, 
anpassning och, vid behov, integration
med relevanta EU-initiativ för att bättre 
utnyttja synergier, skapa en mer komplett 
innovationskedja från kliniska prövningar 
till behandlingsutfall och effektivisera de 
europeiska offentliga investeringarna. I 
detta sammanhang är synergier mellan 
EDCTP2-programmet och 
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Europeiska utvecklingsfonden 
nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ökad verkningsgrad med hjälp av 
effektivt samarbete med relevanta 
EU-initiativ, inklusive EU:s 
utvecklingsstöd.

(e) Åstadkomma bättre samordning, 
anpassning och, vid behov, integration
med relevanta EU-initiativ, inklusive EU:s 
utvecklingsstöd och andra huvudinitiativ 
för att främja forskning och utveckling 
när det gäller fattigdomsrelaterade 
sjukdomar, partnerskap för 
produktutveckling och andra 
myndighetsledda program, för att bättre 
utnyttja synergier, skapa en mer komplett 
innovationskedja från kliniska prövningar 
till behandlingsutfall och effektivisera de 
europeiska offentliga investeringarna.

Or. en

Motivering

Tillägget har gjorts på förslag av Läkare utan gränser.

Ändringsförslag 95
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bidra till utforskningen av öppna 
innovationsmodeller för behovsdriven 
forskning och tillgängliga resultat till ett 
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överkomligt pris i enlighet med EU:s 
övriga åtaganden på området 
hälsorelaterad forskning och utveckling.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Öka synligheten för de verksamheter 
som bedrivs inom EDCTP2-programmet 
på europeisk och internationell nivå.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödja kliniska prövningar av nya eller 
förbättrade medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar genom 
partnerskap mellan europeiska länder och 
utvecklingsländer, särskilt länder i Afrika 
söder om Sahara.

(a) Stödja kliniska prövningar av nya eller 
förbättrade medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar och 
försummade infektionssjukdomar genom 
partnerskap mellan europeiska länder och 
utvecklingsländer, särskilt länder i Afrika 
söder om Sahara.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Fiona Hall
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Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödja kliniska prövningar av nya eller 
förbättrade medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar genom 
partnerskap mellan europeiska länder och 
utvecklingsländer, särskilt länder i Afrika 
söder om Sahara.

(a) Stödja kliniska prövningar av nya eller 
förbättrade medicinska interventioner för 
fattigdomsrelaterade och försummade
sjukdomar genom partnerskap mellan 
europeiska länder och utvecklingsländer, 
särskilt länder i Afrika söder om Sahara.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Vid behov ska den strategiska 
rådgivande kommittén bidra med råd om 
önskade produktprofiler i syfte att vägleda 
investeringsbeslut i enlighet med de 
överenskomna prioriteringarna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget har lagts till på förslag av Läkare utan gränser.

Ändringsförslag 100
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet stipendier till forskare 
från länder i Afrika söder om Sahara och 

Mål: Öka antalet stipendier till forskare 
från länder i Afrika söder om Sahara och 
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civilingenjörs- och fil. dr-studenter till 
minst 600 jämfört med 400 i 
EDCTP1-programmet. Minst 90 % av 
studenterna ska fortsätta sin 
forskningskarriär i Afrika söder om Sahara
i minst år efter stipendiet.

civilingenjörs- och fil. dr-studenter från
400 i EDCTP1-programmet. De ska i hög 
grad uppmuntras och ges stöd att fortsätta 
sin forskningskarriär i Afrika söder om 
Sahara efter stipendiet.

Or. en

Ändringsförslag 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet stipendier till forskare 
från länder i Afrika söder om Sahara och 
civilingenjörs- och fil. dr-studenter till 
minst 600 jämfört med 400 i 
EDCTP1-programmet. Minst 90 % av 
studenterna ska fortsätta sin 
forskningskarriär i Afrika söder om Sahara 
i minst år efter stipendiet.

Indikator: Öka antalet stipendier till 
forskare från länder i Afrika söder om 
Sahara och civilingenjörs- och 
fil. dr-studenter till minst 600 jämfört med 
400 i EDCTP1-programmet. Minst 90 % 
av studenterna ska fortsätta sin 
forskningskarriär eller sitt arbete på 
områden som har att göra med Afrika 
söder om Sahara i minst ett år efter 
stipendiet.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 3 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata finansiärer.

(e) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata partner för att på ett betydande 
sätt öka deras finansiella bidrag till 
EDCTP2-programmet.
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Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka de bidrag som mottas från 
utvecklingsländerna till minst 30 miljoner 
EUR jämfört med 14 miljoner EUR i 
EDCTP1.

utgår

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 3 – led e – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Skaffa ytterligare bidrag, antingen 
offentliga eller privata, på minst 
500 miljoner EUR jämfört med 
71 miljoner EUR i EDCTP1.

utgår

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – stycke 1 – led 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Öka synligheten för de verksamheter 
som bedrivs inom EDCTP2-programmet 
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på europeisk och internationell nivå, 
särskilt verksamheter som bedrivs i 
utvecklingsländer inom ramen för 
forumen för politisk dialog, till exempel 
den gemensamma parlamentariska 
AVS-EU-församlingen eller toppmötena 
mellan EU och Afrika.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1 – led 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser tillsammans med 
utvecklingsstödsinitiativ på unionsnivå, 
nationell nivå och nationell nivå för att 
säkerställa komplementaritet och öka 
effekterna av resultaten av verksamheter 
som finansieras av EDTCP-programmet.

(f) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser tillsammans med 
utvecklingsstödsinitiativ på unionsnivå, 
nationell nivå och internationell nivå för 
att säkerställa komplementaritet och öka 
effekterna av resultaten av verksamheter 
som finansieras av EDCTP-programmet.
Särskilt verksamheter som finansieras av 
EDCTP2-programmet ska samordnas 
med initiativ från förfarandet för 
finansiering och samordning av forskning 
och utveckling inom 
Världshälsoorganisationens rådgivande 
expertarbetsgrupp.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja nätverksarbete, samordning, (a) Främja nätverksarbete, samordning, 
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inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade 
infektionssjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade
sjukdomar och försummade
infektionssjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade
infektionssjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade
sjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 109
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade
infektionssjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade
och försummade sjukdomar på 
vetenskaplig nivå, förvaltningsnivå och 
finansiell nivå.

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

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade infektionssjukdomar.

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade fattigdomsrelaterade 
sjukdomar. Försummade sjukdomar som 
redan påverkar Afrika söder om Sahara 
och Europa bör ges särskild 
uppmärksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 111
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade infektionssjukdomar.

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade fattigdomsrelaterade 
sjukdomar. Sjukdomar som redan 
påverkar Afrika söder om Sahara och 
Europa bör ges särskild uppmärksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 112
Fiona Hall
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Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade infektionssjukdomar.

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria och tuberkulos 
och andra fattigdomsrelaterade och 
försummade infektionssjukdomar.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja kapacitetsutveckling för 
kliniska prövningar och relaterad färsking i 
utvecklingsländer genom bidrag till 
karriärutveckling för junior-
/seniorstipendiater, rörlighetsfrämjande, 
bidrag för personalutbyten, 
forskningsutbildningsnätverk, stärkande av 
etik- och tillsynsmyndigheter, mentorskap 
och partnerskap på individuell eller 
institutionell nivå.

(c) Främja kapacitetsutveckling för 
kliniska prövningar och relaterad
forskning i utvecklingsländer, särskilt i 
Afrika söder om Sahara, genom bidrag till 
karriärutveckling för 
junior-/seniorstipendiater, 
rörlighetsfrämjande, bidrag för 
personalutbyten, 
forskningsutbildningsnätverk, stärkande av 
etik- och tillsynsmyndigheter, mentorskap 
och partnerskap på individuell eller 
institutionell nivå.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja kapacitetsutveckling för 
kliniska prövningar och relaterad färsking i 
utvecklingsländer genom bidrag till 
karriärutveckling för junior-
/seniorstipendiater, rörlighetsfrämjande, 
bidrag för personalutbyten, 
forskningsutbildningsnätverk, stärkande av 
etik- och tillsynsmyndigheter, mentorskap 
och partnerskap på individuell eller 
institutionell nivå.

(c) Främja kapacitetsutveckling för 
kliniska prövningar och relaterad 
forskning i utvecklingsländer genom 
bidrag till karriärutveckling för junior-
/seniorstipendiater, rörlighetsfrämjande, 
bidrag för personalutbyten, 
forskningsutbildningsnätverk, stärkande av 
etik- och tillsynsmyndigheter, mentorskap 
och partnerskap på individuell eller 
institutionell eller regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 115
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata finansiärer,

(d) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata finansiärer, i syfte att stärka de 
nationella hälsovårdssystemen och 
underlätta överföringen av resultat till 
den berörda befolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata finansiärer,

(d) Inrätta samarbete med och inleda 
gemensamma insatser med andra offentliga 
och privata finansiärer, inklusive 
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industri- och 
produktutvecklingspartnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 117
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Fastställa stränga krav för att 
garantera tillgång till och tillgänglighet 
av produkter, inbegripet krav på att 
registrera produkter i alla endemiska 
länder och hos en strikt 
regleringsmyndighet för att garantera att 
produkten tillverkas och att den erbjuds 
till ett överkomligt pris i alla låg- och 
medelinkomstländer.

Or. en

Ändringsförslag 118
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 1 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Säkerställa att det inte förekommer 
några överträdelser av de mänskliga 
rättigheterna, särskilt genom
– etikrevisioner på plats,
– publicering av rapporterna från kliniska 
prövningar i enkelt sökbar form på 
EDCTP-programmets webbplats inom ett 
år efter att prövningen avslutats,
– publicering av bindande bestämmelser 
för sponsorer när det gäller registrering 
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av allvarliga händelser och 
säkerhetsövervakning av läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 119
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-programmet ska genomföras av 
EDCTP2-IS på grundval av en årlig 
arbetsplan och en flerårig strategisk 
arbetsplan som ska utarbetas av 
EDCTP2-IS efter internationell utvärdering 
av sakkunniga och antas av dess 
generalförsamling och ska på förhand 
godkännas av kommissionen.

EDCTP2-programmet ska genomföras av 
EDCTP2-IS på grundval av en årlig 
arbetsplan och en flerårig strategisk 
arbetsplan som ska utarbetas av 
EDCTP2-IS i samråd med berörda 
intressenter efter internationell utvärdering 
av sakkunniga och antas av dess 
generalförsamling och ska på förhand 
godkännas av kommissionen.

I den årliga arbetsplanen ska det 
redogöras för de ämnen som ska 
behandlas och de verksamheter som ska 
genomföras, i samordning med nationella 
program, inbegripet ansökningsomgångar 
som genomförs av EDCTP2-IS för att 
välja ut och finansiera indirekta åtgärder, 
samt budgetarna och finansieringen från 
EDCTP2-IS för dessa ämnen och 
verksamheter.
EDCTP2-programmet bör sträva efter 
vetenskaplig samordning och utbyte av 
information med relevanta offentliga eller 
privata initiativ, inbegripet de som 
genomförs inom ramen för 
Horisont 2020, såsom initiativet för 
innovativa läkemedel och den strategiska 
panelen på hälsoområdet.

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

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den årliga arbetsplanen ska ange de ämnen 
som ska behandlas och de verksamheter 
som ska genomföras, inbegripet 
ansökningsomgångar som genomförs av 
EDCTP2-IS för att välja ut och finansiera 
indirekta åtgärder, samt budgetarna och 
finansieringen från EDCTP2-IS för dessa 
ämnen och verksamheter.

Den årliga arbetsplanen ska ange de ämnen 
som ska behandlas och de verksamheter 
som ska genomföras, vid behov i 
samordning med nationella program,
inbegripet ansökningsomgångar som 
genomförs av EDCTP2-IS för att välja ut 
och finansiera indirekta åtgärder, samt 
budgetarna och finansieringen från 
EDCTP2-IS för dessa ämnen och 
verksamheter. EDCTP2-programmet bör 
sträva efter vetenskaplig samordning och, 
vid behov, utbyte av information med 
relevanta offentliga eller privata initiativ, 
inbegripet de som genomförs inom ramen 
för Horisont 2020, såsom initiativet för 
innovativa läkemedel och den strategiska 
panelen på hälsoområdet.

Or. en

Ändringsförslag 121
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den årliga arbetsplanen ska ange de ämnen 
som ska behandlas och de verksamheter 
som ska genomföras, inbegripet 
ansökningsomgångar som genomförs av 
EDCTP2-IS för att välja ut och finansiera 
indirekta åtgärder, samt budgetarna och 
finansieringen från EDCTP2-IS för dessa 
ämnen och verksamheter.

Den årliga arbetsplanen ska ange de ämnen 
som ska behandlas och de verksamheter 
som ska genomföras, inbegripet
verksamheter som initieras av de 
deltagande staterna och
ansökningsomgångar som genomförs av 
EDCTP2-IS för att välja ut och finansiera 
indirekta åtgärder, samt budgetarna och 
finansieringen från EDCTP2-IS för dessa 
ämnen och verksamheter.
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Or. en

Ändringsförslag 122
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet 
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den och dess status.

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet. 
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den, dess status och de åtgärder 
som vidtagits för att se till att 
befolkningen i utvecklingsländer får 
tillgång till nya produkter.

Or. en

Ändringsförslag 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet 
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet. 
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 
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ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den och dess status.

ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den, de åtgärder som vidtagits 
för att främja tillgången till nya produkter
och dess status.

Or. en

Motivering

Åtgärder som vidtagits för att säkra tillgången till nya produkter bör beskrivas och användas 
som ett kriterium vid utvärderingen av EDCTP2-programmet. Utan tydliga 
utvärderingskriterier när det gäller patienternas tillgång kan uppfyllandet av huvudmålet för 
EDCTP-bidragen inte övervakas och utvärderas på ett tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag 124
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet 
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den och dess status.

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som 
ska ge en detaljerad översikt av 
genomförandet av EDCTP2-programmet. 
Översikten ska bland annat innehålla 
uppgifter om alla verksamheter som valts 
ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet 
indirekta åtgärder som valts ut i 
ansökningsomgångar som hanteras av 
EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta 
en redogörelse för varje verksamhet, 
inbegripet indirekta åtgärder, dess budget, 
värdet på den eventuella finansiering som 
avsatts för den, de åtgärder som vidtagits 
för att säkra tillgången till nya produkter
och dess status.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet 
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter.

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet 
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling, 
spridningsaktiviteter och de åtgärder som 
vidtagits för att säkra tillgången till nya 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter.

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om projekt 
som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter och de åtgärder som 
vidtagits för att främja tillgången.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Michèle Rivasi

Förslag till beslut
Bilaga II – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet 
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter.

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet 
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter och de åtgärder som 
vidtagits för att säkra tillgången.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Generalförsamlingen ska fatta sina beslut 
enhälligt. Om enhällighet inte uppnås ska 
generalförsamlingen fatta beslut med en 
majoritet på minst 75 % av rösterna.

Generalförsamlingen ska fatta sina beslut 
enhälligt.

Om enhällighet inte uppnås ska 
generalförsamlingen fatta beslut med en 
majoritet på minst 75 % av rösterna. I detta 
fall innehar varje medlem av 
generalförsamlingen ett antal röster som 
står i proportion till storleken på dennes 
finansiella bidrag eller naturabidrag till 
EDCTP2-programmet under det gångna 
verksamhetsåret.

Or. fr
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Ändringsförslag 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Generalförsamlingen ska fatta sina beslut
enhälligt. Om enhällighet inte uppnås ska 
generalförsamlingen fatta beslut med en 
majoritet på minst 75 % av rösterna.

Generalförsamlingen ska fatta beslut med 
en majoritet på minst 75 % av rösterna.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Generalförsamlingen ska utse en 
styrelse som ska övervaka EDCTP2-IS 
sekretariat som inrättats av 
generalförsamlingen som 
EDCTP2-programmets verkställande 
organ.

(2) Generalförsamlingen ska utse en 
styrelse. Vid utseendet ska 
generalförsamlingen ta vederbörlig 
hänsyn till de deltagande staternas bidrag 
och säkerställa en geografiskt balanserad 
fördelning av församlingens medlemmar. 
Minst en representant från ett land i 
Afrika söder om Sahara ska ingå i 
församlingen.
Styrelsen ska övervaka EDCTP2-IS 
sekretariat som inrättats av 
generalförsamlingen som 
EDCTP2-programmets verkställande 
organ.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Generalförsamlingen ska utse en 
styrelse som ska övervaka EDCTP2-IS 
sekretariat som inrättats av 
generalförsamlingen som 
EDCTP2-programmets verkställande 
organ. Sekretariatet ska ha följande 
uppgifter:

(2) Generalförsamlingen ska utse en 
styrelse som ska övervaka EDCTP2-IS 
sekretariat som inrättats av 
generalförsamlingen som 
EDCTP2-programmets verkställande 
organ. Sekretariatet ska ha minst följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 132
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Företräda EDCTP2-IS. (a) Genomföra den årliga arbetsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 133
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Genomföra EDCTP2-programmets 
verksamheter och förvalta de 
verksamheter som som EDCTP2-IS har 
anförtrotts genom den årliga 
arbetsplanen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 134
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Offentliggöra information om projekt 
som genomförs, inklusive det totala värdet 
för varje projekt och namnen på 
deltagarna.

Or. ro

Ändringsförslag 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En vetenskaplig rådgivande kommitté 
ska bistå generalförsamlingen med råd om 
EDCTP2-programmets strategiska 
prioriteringar.

(3) En strategisk rådgivande kommitté ska 
bistå generalförsamlingen, styrelsen och 
sekretariatet med strategiska och 
vetenskapliga råd.

Or. en

Ändringsförslag 136
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vetenskapliga rådgivande kommittén 
ska utses av generalförsamlingen och bestå 
av europeiska och afrikanska experter som 
är behöriga på de områden som är 
relevanta för EDCTP2-programmet.

Den vetenskapliga rådgivande kommittén 
ska utses av generalförsamlingen och bestå 
av europeiska och afrikanska experter som 
är behöriga på de områden som är 
relevanta för EDCTP2-programmet.
Denna ska sättas samman med syftet att 
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uppnå en jämn könsfördelning i enlighet 
med artikel 15 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr .../2013 av 
den ... 2013 om inrättande av 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Se över och bistå generalförsamlingen 
med råd om innehållet i samt omfattningen 
och dimensionen av utkastet till årlig 
arbetsplan för EDCTP2-programmet, 
inklusive vilka sjukdomar som ska ingå 
och vilka tillvägagångssätt som ska väljas 
ur en vetenskaplig och teknisk synpunkt.

(b) Bistå generalförsamlingen med råd om 
innehållet i samt omfattningen och 
dimensionen av utkastet till årlig arbetsplan 
för EDCTP2-programmet, inklusive vilka 
sjukdomar som ska ingå och vilka 
tillvägagångssätt som ska väljas ur en 
vetenskaplig och teknisk synpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 138
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga III – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Generalförsamlingen ska, i 
samarbete med den vetenskapliga 
kommittén, inrätta en etisk kommitté.
Den etiska kommittén ska 
förhandsgodkänna protokollet för alla 
kliniska prövningar som finansieras eller 
delfinansieras av EDCTP2-programmet 
och genomföra regelbundna 
etikrevisioner på plats. Den ska 
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rapportera till generalförsamlingen.
Generalförsamlingen ska fastställa 
antalet medlemmar i den etiska 
kommittén och förfarandet för utseende 
av dessa.

Or. en


