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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, 
осъществявана съвместно от няколко държави членки
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0498),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 185, както и член 188, параграф 2 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението в Парламента (C7–0222/2013),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по развитие (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“ (2014—2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) №.../20134 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г.4 (наричана по-долу „рамковата 

(2) Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“ (2014—2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) №.../20134 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г.4 (наричана по-долу „рамковата 
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програма „Хоризонт 2020“), има за цел 
да постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите, като допринася за 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, 
включително чрез участие на Съюза в 
програми, осъществявани от няколко 
държави членки в съответствие с 
член 185 от Договора.

програма „Хоризонт 2020“), има за цел 
да постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите, като развива по-тесни 
полезни взаимодействия, засилва 
координацията и избягва ненужно 
дублиране с международни, 
национални и регионални 
научноизследователски програми. С
партньорствата в рамките на публичния 
сектор, включително с участието на 
Съюза в програми, осъществявани от 
няколко държави членки в съответствие 
с член 185 от Договора, следва да 
бъдат постигнати тези цели, да се 
изпълняват условията, определени в 
посочения регламент, по-специално в 
член 26, и да се спазват напълно 
общите принципи, по-специално 
условията, отнасящи се до 
съобщаването и разпространяването 
на информация и свободния достъп.

__________________ __________________
4 ОВ... [Рамкова програма „Хоризонт 
2020“]

4 OВ... [Рамкова програма „Хоризонт 
2020“]

Or. en

Обосновка

Допълнения в съответствие с рамковата програма „Хоризонт 2020“, по-специално 
съображение 39 и член 26. Важно е също така да се гарантира принципът за свободен 
достъп, установен в член 18, буква б) от „Хоризонт 2020“, както и член 28 относно 
съобщаването и разпространяването на информация.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 

(4) През 2009 г. независими експерти 
приеха доклада за междинната оценка 
на EDCTP18. Становището на 
експертната група беше, че EDCTP1 е 



PR\1009060BG.doc 7/23 PE522.973v01-00

BG

предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“
(наричана по-долу „EDCTP2“):
настоящият обхват на EDCTP1 следва 
да се измени и разшири; интеграцията 
на европейските национални програми 
следва да продължи да се подобрява;
сътрудничеството с други големи 
публични и частни финансиращи 
организации, включително 
фармацевтичната промишленост, следва 
да се засили и разшири; следва да се 
създаде взаимодействие с действията на 
европейската външна политика, по-
специално с помощта на ЕС за развитие;
правилата за съфинансиране следва да 
се пояснят и опростят; инструментите за 
наблюдение следва да се укрепят.

предоставила единствена по рода си 
платформа за пълноценен диалог с 
африкански учени и е започнала да 
сближава Севера и Юга в изграждането 
на научноизследователски капацитет и в 
предоставянето на възможности за 
обучение и работа на млади африкански 
изследователи. Вследствие на този 
доклад следва да бъдат взети предвид 
следните основни въпроси във връзка с 
втората програма „Партньорство за 
клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни“
(наричана по-долу „EDCTP2“):
настоящият обхват на EDCTP1 следва 
да се измени и разшири;
координацията, сътрудничеството и 
по целесъобразност интеграцията на 
европейските национални програми 
следва да продължи да се подобрява;
сътрудничеството с други големи 
публични и частни финансиращи 
организации, включително 
фармацевтичната промишленост, следва 
да се засили и разшири; следва да се 
създаде взаимодействие с действията на 
европейската външна политика, по-
специално с помощта на ЕС за развитие;
правилата за съфинансиране следва да 
се пояснят и опростят; инструментите за 
наблюдение следва да се укрепят.

__________________ __________________
8Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 
2009 г.

8 Van Velzen и др., „Доклад за 
независима външна оценка“, декември 
2009 г.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като целите на настоящото 
решение — а именно да се допринесе за 
намаляване на социалната и 
икономическата тежест на свързаните с 
бедността заболявания в развиващите се
страни и по-специално в Африка на юг 
от Сахара чрез ускоряване на 
клиничното разработване на ефикасни, 
безопасни и достъпни медицински 
средства срещу тези заболявания — не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки поради 
липсата на критична маса по отношение 
на човешкия и финансовия ресурс и 
следователно, поради обхвата или 
последиците от предвиденото действие, 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за тази цел,

(28) Тъй като целите на настоящото 
решение — а именно да се допринесе за 
намаляване на социалната и 
икономическата тежест на свързаните с 
бедността заболявания в развиващите се 
страни и по-специално в Африка на юг 
от Сахара чрез ускоряване на 
клиничното разработване на ефикасни, 
безопасни, достъпни, подходящи и
финансово достъпни медицински 
средства срещу тези заболявания — не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки поради 
липсата на критична маса по отношение 
на човешкия и финансовия ресурс и 
следователно, поради обхвата или 
последиците от предвиденото действие, 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за тази цел,

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент № 1906/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. за определяне 
на правилата за участието на 
предприятия, изследователски 
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центрове и университети в дейности 
по Седмата рамкова програма и за 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания (2007—2013 г.) 
и управляван от Комисията, се оказа 
важен предпазен механизъм, който 
ограничава рисковете, свързани с 
дължимите и невъзстановени суми 
от неизпълнили задълженията си 
участници. Въпреки това новият 
гаранционен фонд на участниците, 
създаден по силата на Регламент (ЕС) 
№... [правила за участие и 
разпространение на резултатите в 
рамковата програма „Хоризонт 
2020“] не може да бъде целесъобразен 
за EDCTP2 от юридическа гледна 
точка, поради което Комисията 
следва да внесе предложения за 
гарантиране, че този фонд или 
подобен фонд, е на разположение на 
всички финансиращи органи, свързани 
с EDCTP2.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 594 млн. евро в съответствие с 
вноските на участващите държави, 
посочени в член 1, параграф 1;

а) 594 милиона евро в съответствие с 
вноските на участващите държави, било 
то нефинансови или финансови 
вноски, посочени в член 1, параграф 1;

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 89 млн. евро в съответствие с 
вноската на всяка друга държава членка 
или всяка друга държава, асоциирана 
към рамковата програма „Хоризонт 
2020“, която участва в програмата 
EDCTP2 съгласно член 1, параграф 2.

б) 89 милиона евро в съответствие с 
вноската, било то нефинансова или 
финансова, на всяка друга държава 
членка или всяка друга държава, 
асоциирана към рамковата програма
„Хоризонт 2020“, която участва в 
програмата EDCTP2 съгласно член 1, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовото участие се изплаща от 
бюджетните кредити на общия бюджет 
на Съюза, отпуснати за съответните 
части на специфичната програма за 
изпълнение на рамковата програма
„Хоризонт 2020“, създадена с Решение 
.../2013/ЕС в съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в), подточка vi) и 
членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

2. Финансовото участие се изплаща от 
бюджетните кредити на общия бюджет 
на Съюза, отпуснати за съответните 
части на рамковата програма „Хоризонт 
2020“, и по-специално от 
бюджетните кредити по 
специфичната цел „Здравеопазване, 
демографски промени и 
благосъстояние“ в съответствие с 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
vi) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

Or. en

Обосновка

Обосновка: Допълнения за по-голяма точност относно въпроса от къде именно в 
„Хоризонт 2020“ произлиза действително участието на ЕС за P2P – вж. 
финансовата обосновка.
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Изменение 8

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите се включват в работния 
план на програмата EDCTP2, който се 
приема ежегодно от EDCTP2-IS след 
положителна външна оценка, изготвена 
при международна партньорска 
проверка въз основа на член 14, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) №… 
[правила за участие и 
разпространение на резултатите от 
рамковата програма „Хоризонт 
2020“], както и по отношение на 
приноса им за постигане на целите на 
програмата EDCTP2.

Дейностите се включват в работния 
план на програмата EDCTP2, който се 
приема ежегодно от EDCTP2-IS след 
положителна външна оценка, изготвена 
при международна партньорска 
проверка на целите на програмата 
EDCTP2.

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато подобна дейност е включена в 
работния план, EDCTP2-IS може да 
обяви съвместни покани за представяне 
на предложения заедно с трети държави 
или техните научни и технически 
организации и агенции, с международни 
организации или други трети страни, 
по-специално неправителствени 
организации, в съответствие с член 11 
от Регламент (ЕС) № … [правила за 
участие и разпространение на 
резултатите в рамковата програма
„Хоризонт 2020“].

4. Когато подобна дейност е включена в 
работния план, EDCTP2-IS може да 
обяви съвместни покани за представяне 
на предложения заедно с трети държави 
или техните научни и технически 
организации и агенции, с международни 
организации или други трети страни, 
по-специално неправителствени 
организации и организации за 
развитие на продукта, в съответствие 
с член 11 от Регламент (ЕС) № … 
[правила за участие и разпространение 
на резултатите в рамковата програма
„Хоризонт 2020“].

Or. en
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Изменение 10

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Гаранционният фонд на 
участниците, създаден по силата на 
Регламент (ЕС) №... [правила за 
участие и разпространение на 
резултатите в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“] не може да бъде 
целесъобразен за EDCTP2 от 
юридическа гледна точка, поради 
което Комисията внася предложения 
за гарантиране, че този фонд или 
подобен фонд, е на разположение на 
всички финансиращи органи, свързани 
с EDCTP2.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да реши да извършва 
сама одитите, посочени в параграф 1.

2. Без да се засяга независимостта 
или ролята на Сметната палата на 
Европейския съюз, Комисията може, в 
надлежно обосновани случаи и след 
консултации с участващите 
държави, да реши да извършва сама 
одитите, посочени в параграф 1.

Or. en



PR\1009060BG.doc 13/23 PE522.973v01-00

BG

Изменение 12

Предложение за решение
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички покани и възможности за 
участие се разпространява широко, 
включително на уебсайта на 
„Хоризонт 2020“ на Комисията, 
който ще съдържа специална глава, 
посветена на EDCTP2.

Or. en

Обосновка

За да се увеличи участието като цяло и в частност на нови участници, 
информацията, свързана с покани за представяне на предложения и процедури за 
кандидатстване следва да бъде широко разпространявана, включително чрез 
уебсайта на „Хоризонт 2020“.

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка  1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания в 
развиващите се страни, по-специално в 
Африка на юг от Сахара, чрез 
ускоряване на клиничното разработване 
на ефикасни, безопасни и достъпни 
медицински средства за тези 
заболявания в партньорство с 
африканските държави на юг от Сахара.

EDCTP2 допринася за намаляване на 
социалната и икономическата тежест на 
свързаните с бедността заболявания в 
развиващите се страни, по-специално в 
Африка на юг от Сахара, чрез 
ускоряване на клиничното разработване 
на ефикасни, безопасни, достъпни, 
подходящи и финансово достъпни 
медицински средства за тези 
заболявания в партньорство с 
африканските държави на юг от Сахара.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по-голям брой нови или 
усъвършенствани медицински средства 
за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза, 
малария и други заболявания, свързани 
с бедността, а до края на програмата —
създаване на поне едно ново 
медицинско средство; издаване на най-
малко 30 ръководства за подобрено или 
разширено използване на 
съществуващите медицински средства;
както и постигане на значителен 
напредък в клиничното разработване на 
най-малко 20 кандидат медицински 
средства;

a) по-голям брой нови или 
усъвършенствани медицински средства 
за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза, 
малария и други заболявания, свързани 
с бедността, а до края на програмата —
създаване на поне едно ново 
медицинско средство; издаване на най-
малко [xx] ръководства за подобрено 
или разширено използване на 
съществуващите форми медицинско 
лечение;  както и постигане на 
значителен напредък в клиничното 
разработване на най-малко [xx] 
потенциални форми на медицинско 
лечение;

Or. en

Обосновка

Експерти изложиха мнението си пред докладчика, че тези цели не може да 
представляват подходяща мярка за съответните постигнати резултати, тъй като 
някои нови насоки или нови форми на лечение ще бъдат по-подходящи от други.

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добра координация, съгласуване и 
интегриране на съответните национални 
програми с цел повишаване на 
ефективността на разходите на 
европейските публични инвестиции;

в) по-добра координация, съгласуване и 
по целесъобразност интегриране на 
съответните национални програми с цел 
повишаване на ефективността на 
разходите на европейските публични 
инвестиции;

Or. en
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Изменение 16

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разширено международно 
сътрудничество с други публични и
частни финансиращи организации;

г) разширено международно 
сътрудничество с други публични и/или
частни финансиращи организации с цел 
постигане на максимална 
ефективност на цялостната 
научноизследователска дейност и 
разглеждане на възможностите за 
постигане на полезни 
взаимодействия.

Or. en

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) увеличено въздействие, дължащо се 
на ефективно сътрудничество в 
рамките на съответните инициативи на 
ЕС, включително помощта на ЕС за 
развитие.

д) по-добра координация, съгласуване и 
по целесъобразност интеграция в 
рамките на съответните инициативи на 
ЕС, включително помощта на ЕС за 
развитие, с цел да се използват по-
добре полезните взаимодействия, да 
се създаде по-пълна иновационна 
верига от клиничните изпитвания до 
клиничното лечение и да се повиши 
ефективността на европейските 
публични инвестиции;

Or. en
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Изменение 18

Предложение за решение
Приложение 1  – точка 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Оперативни цели (3) Оперативни показатели
За постигането на конкретните цели, 
определени в точка 2, до края на 
програмата EDCTP2 през 2024 г. следва 
да бъдат изпълнени следните
оперативните цели, включително 
индикативните цели:

За постигането на конкретните цели, 
определени в точка 2, по време на 
програмата EDCTP2 следва да бъдат
наблюдавани следните показатели.

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: броят на подпомогнатите 
клинични изпитвания да се увеличи до 
най-малко 150 в сравнение с 88 по 
време на .

Показател: броят на подпомогнатите 
клинични изпитвания  които водят до 
нови продукти, процеси, методологии, 
диагностика, лечения или 
профилактики.

Or. en

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: делът на финансираните от 
EDCTP2-IS клинични изпитвания с 
водещо африканско участие да се 
запази или увеличи най-малко с 50 % .

Показател: запазване или увеличаване
на дела на финансираните от EDCTP2-
IS клинични изпитвания с водещо 
африканско участие.
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Or. en

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква а) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: броят на публикуваните
рецензирани научни статии да се 
увеличи на поне 1000.

Показател: поставя за цел тройно 
увеличаване на броя на публикуваните 
научни статии в сравнение с броя им по 
време на EDCTP1.

Or. en

Обосновка

По време на EDCTP1 бяха публикувани 350 статии. Текстът на Комисията 
препоръчва като цел да се определи числото 1000, т.е. увеличаване със 186%. 
Вероятно ще е по-лесно въобще да не се споменават цифри.

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение І – точка 3 – буква б – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: да се запази или увеличи броят
на държавите на юг от Сахара, 
подпомагани от EDCTP2, на най-
малко 30.

Показател: цели запазването или 
увеличаването на равнището на 
участие на държавите на юг от Сахара
в EDCTP2.

Or. en

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: да се увеличи броят на Показател: да се увеличи броят на 
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стипендиите за изследователи от 
държави в Африка на юг от Сахара и 
студенти магистри и докторанти в 
областта на точните науки на най-малко 
600 в сравнение с 400 по време на 
EDCTP1, като поне 90 % от тях 
следва да продължат своята кариера 
в държавите в Африка на юг от 
Сахара в продължение на най-малко 
една година след изтичане на 
стипендията им.

стипендиите за изследователи от 
държави в Африка на юг от Сахара и 
студенти магистри и докторанти в 
областта на точните науки на най-малко 
600 в сравнение с 400 по време на 
EDCTP1.

Or. en

Обосновка

Съществува надеждата, че много изследователи ще продължат своите изследвания в 
Африка след изтичането на срока на стипендиите им, но може да се окаже, че 
научноизследователската инфраструктура в други страни е по-подходяща за 
постигане на напредък на техните научноизследователски проекти. Мобилността на 
изследователите следва да не бъде изкуствено ограничена.

Изменение 24

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква б) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: да се увеличи броят на дейностите 
за изграждане на капацитет, 
подпомагани при извършване на 
клинични изпитвания в държавите в 
Африка на юг от Сахара на най-малко 
150 в сравнение със 74 по време на 
EDCTP1;

Показател: да се увеличи броят на 
дейностите за изграждане на капацитет, 
подпомагани при извършване на 
клинични изпитвания в държавите в 
Африка на юг от Сахара.

Or. en

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение 1  – точка 3 –  буква в – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разработване на обща програма за
научни изследвания, критерии за 
определяне на приоритетите и общо 
оценяване:

в) разработване на програма за
EDCTP2, която включва общи
критерии за определяне на 
приоритетите и общо оценяване, като 
същевременно се има предвид, че 
вноските на националните програми 
и EDCTP може да се различават, 
така например националните 
програми може да допринасят с 
нефинансови вноски, докато това не е 
възможно за EDCTP.

Or. en

Изменение 26

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква в – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: най-малко 50 % от публичните 
инвестиции от участващите 
европейски държави да са 
интегрирани, съгласувани или 
координирани чрез програмата 
EDCTP2;

заличава се

Or. en

Изменение 27

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: административните разходи да са
под 5 % от бюджета на EDCTP2-IS;

Показател: административните разходи 
под 5 % от бюджета на EDCTP2-IS;

Or. en
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Изменение 28

Предложение за решение
Приложение І  – точка 3 – буква д – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цел: вноските, получени от 
развиващите се страни, да се увеличат
на най-малко 30 млн. евро в сравнение с 
14 млн. евро по време на EDCTP1.

Показател: увеличаване на вноските, 
получени от развиващите се страни, на 
най-малко 30 милиона евро в сравнение 
с 14 милиона евро по време на EDCTP1.

Or. en

Изменение 29

Предложение за решение
Приложение 2 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, сътрудничеството и 
интеграцията на националните 
научноизследователски програми и 
дейности в областта на свързаните с 
бедността инфекциозни заболявания на 
научно, управленско и финансово 
равнище;

а) насърчаване на изграждането на 
мрежи от контакти, съгласуването, 
координацията, сътрудничеството и 
интеграцията на националните 
научноизследователски програми и 
дейности в областта на свързаните с 
бедността заболявания на научно, 
управленско и финансово равнище;

Or. en

Изменение 30

Предложение за решение
Приложение 2 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 

б) подпомагане на изследванията в 
областта на клиничните изпитвания и 
свързаните с тях дейности по 
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отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария, туберкулоза и пренебрегвани
инфекциозни заболявания;

отношение на свързаните с бедността 
заболявания, по-специално ХИВ/СПИН, 
малария, туберкулоза и пренебрегвани 
заболявания, свързани с бедността;

Or. en

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение 2 – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно
броя на проектите, подадени и одобрени 
за финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 
участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество и 
дейностите по разпространение на 
резултатите.

По отношение на поканите за 
представяне на предложения, отправени 
от EDCTP-IS, годишният доклад 
предоставя също информация относно 
проектите, подадени и одобрени за 
финансиране, подробно описание на 
използването на финансовото участие 
на Съюза, разпределението на 
националните и други вноски, видовете 
участници, статистиката по държави, 
мероприятията за посредничество и 
дейностите по разпространение на 
резултатите.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът подкрепя общата цел на Партньорството за клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се страни, а именно ускоряване на клиничното 
разработване на ефективни, безопасни и достъпни медицински лечения за болести, 
дължащи се на бедност. Докладчикът признава необходимостта да се работи в 
партньорство с развиващите се страни, като например държавите от Африка на юг от 
Сахара, в борбата с отрицателните последствия от болестите, дължащи се на бедност, 
които засягат 1 милиард души и причиняват за съжаление огромна загуба на човешки 
живот. Докладчикът признава също така последствията от разпространението на 
заболявания, дължащи се на бедност, в целия свят и в частност в Европа, където много 
от тези заболявания са били изкоренени.

Докладчикът счита, че въпреки относителните постижения на EDCTP1 и предвид 
хуманитарния характер на тази важна дейност, основен приоритет трябва да бъде 
постигането на осезаеми резултати при разумно изразходване на средствата, за да се 
гарантира постигането на възможно най-голям успех. Тясната координация с други 
публични, частни и доброволни организации със сходни цели е също така от 
жизненоважно значение, не само за получаване на максимален резултат от 
инвестициите на държавите членки, но също така и за да се сведе до минимум 
припокриването и дублирането. Докладчикът признава, че различните участващи 
държави често имат свои собствени програми за инвестиции и научни изследвания, и 
приветства това многообразие, което може да донесе големи ползи. Докладчикът 
препоръчва възприемането на гъвкав подход за съфинансиране, който ще позволи на 
страните да участват с нефинансови вноски.

За всички разходи на ЕС трябва да има ясна одитна пътека, а EDCTP трябва да носи 
отговорност за изразходването на публични средства. Комисията следва да има правото 
да извършва одит, но това право не трябва да засяга независимостта и ролята на 
Сметната палата на ЕС. 

Въпреки че докладчикът подкрепя общите и специфичните цели на програмата EDCTP, 
тя изразява загрижеността си относно това, че е възможно някои цели, предложени като 
„оперативни цели“, да създадат погрешно чувство на удовлетворение от постигнат 
успех, да бъдат манипулирани и и да не отразяват действителните успехи на основната 
цел, а именно изследването на ваксини, лечения и балнеолечения, както и на 
усъвършенствани процедури или процеси. По тази причина докладчикът предлага 
промяната на твърдите „цели“ по отношение на броя на клиничните изпитвания и броя 
на участващите държави в „показатели“.

Засилването на участието трябва да бъде приоритет и новите държави участнички 
следва да имат лесен достъп до информацията относно възможностите за финансиране. 
Докладчикът предлага за постигането на тази цел на уебсайта на „Хоризонт 2020“ да се 
определи специално отделна и ясно посочена глава с цел разпространяване на 
информация, свързана с подаването на заявления в рамките на EDCTP2, както и за 
информация относно клинични изпитвания. Когато е възможно, следва предварително 
да се предоставя достатъчно съответна информация. Докладчикът се застъпва за 
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осигуряване на прилагането на определените в рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
принципи за свободен достъп до публикации и по отношение на EDCTP2. Освен това 
докладчикът приветства други предложения за допълнителни мерки за осигуряване на 
прозрачност.

Докладчикът не предлага каквито и да било изменения в списъка със заболявания, към 
които трябва да се насочат усилията, и препоръчва да се избягва изготвянето на 
„пълен“ или много дълъг списък. Участващите научни работници не биха могли да 
знаят в началото на дейността си до какви заключения ще стигнат. Ето защо е важно да 
се поддържа гъвкавост, така че да може да се предоставя целенасочено подпомагане за 
проекти, които показват най-голям потенциал, вместо средствата да се изразходват за 
проекти, единствено поради факта, че са включени в списъка. Докладчикът предлага да 
се заличат позовавания, които биха могли да ограничат приложното поле до само 
„инфекциозни“ заболявания.

В заключение докладчикът би приветствала становища на други страни относно 
предложения обхват на EDCTP2. На този етап тя не е внесла изменения по този въпрос. 
Докладчикът разбира, че проекти за клинични изпитвания от такъв характер може да се 
нуждаят от повече време за постигането на резултат и че удължаването с три години 
след 2020 г. може да бъде от решаващо значение за успеха на даден проект. Въпреки 
това тя счита, че всички средства следва да бъдат обвързани до 2020 г. и по-голямата 
част от тях да бъде изразходвана до края на 2020 г.


