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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions 
deltagelse i fortsættelsen af partnerskabsprogrammet mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske forsøg, der iværksættes af flere medlemsstater
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0498),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 185 og 188, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0222/2013),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udviklingsudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20134 (herefter benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at bidrage til styrkelsen af
offentlig-offentlige partnerskaber, herunder

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20134 (herefter benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
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gennem Unionens deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater, i overensstemmelse med 
artikel 185 i traktaten.

overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer.
Offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder Unionens deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater i overensstemmelse med
artikel 185 i traktaten, bør nå disse mål, 
opfylde de betingelser, der er angivet i 
forordningen, navnlig i artikel 26, og 
være i fuld overensstemmelse med de 
generelle principper, navnlig 
betingelserne for kommunikation og 
udbredelse af information og åben 
adgang.

__________________ __________________
4 EUT... [Horisont 2020-
rammeprogrammet].

4 EUT... [Horisont 2020-
rammeprogrammet].

Or. en

Begrundelse

Tilføjelserne er i overensstemmelse med Horisont 2020-rammeprogrammet, navnlig 
betragtning 39 og artikel 26. Det er også vigtigt at garantere de principper om åben adgang, 
der oprettes i henhold til artikel 18, litra b), af Horisont 2020 samt artikel 28 om 
kommunikation og udbredelse af information.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 

(4) I 2009 vedtog uvildige eksperter 
rapporten om den foreløbige evaluering af 
EDCTP18. Ekspertpanelet havde den 
holdning, at EDCTP1 udgjorde en 
enestående platform for ægte dialog med 
afrikanske videnskabsfolk, og programmet 
er begyndt at bygge bro mellem nord og 
syd ved at opbygge forskerkapacitet og 
tilvejebringe uddannelses- og 
arbejdsmuligheder for unge afrikanske 
forskere. Efter denne rapport er der en 
række grundlæggende forhold, som der 
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skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig 
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides, 
integrationen af europæiske nationale 
programmer bør forbedres yderligere, 
samarbejdet med andre større offentlige og 
private bidragydere, herunder 
lægemiddelindustrien, skal styrkes og 
udbygges, synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand, 
samfinansieringsreglerne bør præciseres og 
forenkles, og overvågningsredskaberne bør 
styrkes.

skal tages hensyn til i fortsættelsen af 
partnerskabsprogrammet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (herefter 
benævnt "EDCTP2-programmet"), nemlig 
at det aktuelle anvendelsesområde for 
EDCTP1 skal ændres og udvides,
koordineringen, samarbejdet mellem samt 
hvis relevant integrationen af europæiske 
nationale programmer bør forbedres 
yderligere, samarbejdet med andre større 
offentlige og private bidragydere, herunder 
lægemiddelindustrien, skal styrkes og 
udbygges, synergieffekten med EU's 
udenrigspolitiske foranstaltninger bør 
udvikles, især Unionens udviklingsbistand, 
samfinansieringsreglerne bør præciseres og 
forenkles, og overvågningsredskaberne bør 
styrkes.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme, ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da disse ikke kan nå den 
fornødne kritiske masse, hverken i 
menneskelig eller finansiel henseende, og 

(28) Eftersom afgørelsens mål, som er at 
bidrage til nedbringelsen af den sociale og 
økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre, tilgængelige, 
relevante og økonomisk overkommelige 
lægelige indgreb mod fattigdomsrelaterede 
sygdomme, ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne, da disse ikke 
kan nå den fornødne kritiske masse, 
hverken i menneskelig eller finansiel 
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således i kraft af den større målestok bedre 
kan opfyldes på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne beslutning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

henseende, og således i kraft af den større 
målestok bedre kan opfyldes på EU-plan, 
kan Unionen træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet som fastlagt i 
artikel 5 i EU-traktaten. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne beslutning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Deltagergarantifonden, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 
18. december 2006 om regler for 
virksomheders, forskningscentres og 
universiteters deltagelse i foranstaltninger 
under syvende rammeprogram og for 
formidling af forskningsresultater (2007-
2013) og forvaltes af Kommissionen, har 
vist sig at fungere som en vigtig 
beskyttelsesmekanisme, der afbøder de 
risici, der opstår i forbindelse med de 
skyldige beløb, som deltagerne ikke 
tilbagebetaler. Den nye 
deltagergarantifond, der er oprettet i 
henhold til forordning (EU) nr. ... 
[reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] er muligvis ikke juridisk 
passende for EDCTP2, og Kommissionen 
bør derfor stille forslag om at sikre, at 
denne eller en lignende fond er 
tilgængelig med henblik på at dække alle 
finansieringsorganer vedrørende 
EDCTP2.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 594 mio. EUR til at matche bidragene 
fra de deltagerlande, der er anført i artikel 
1, stk. 1

(a) 594 mio. EUR til at matche bidragene -
som naturalier eller som finansielle 
bidrag - fra de deltagerlande, der er anført i 
artikel 1, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) 89 mio. EUR til at matche bidragene fra 
enhver anden medlemsstat eller ethvert 
andet land, der er tilknyttet Horisont 2020-
rammeprogrammet og deltager i EDCTP2-
programmet i overensstemmelse med 
artikel 1, stk. 2.

(b) 89 mio. EUR til at matche bidragene -
som naturalier eller som finansielle 
bidrag - fra enhver anden medlemsstat 
eller ethvert andet land, der er tilknyttet 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
deltager i EDCTP2-programmet i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bidraget betales over bevillingerne i Den 
Europæiske Unions almindelige budget til 
de relevante dele af særprogrammet om 
gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet, som er oprettet ved 

2. Bidraget betales over bevillingerne i Den 
Europæiske Unions almindelige budget til 
de relevante dele af Horisont 2020-
rammeprogrammet, og navnlig over 
bevillingerne under det specifikke mål 
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afgørelse …/2013/EU i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vi), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

"sundhed, demografisk udvikling og 
trivsel" i overensstemmelse med artikel 58, 
stk. 1, litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Tilføjelserne præciserer, hvorfra i Horisont 2020 EU's bidrag til P2P faktisk 
stammer - se finansieringsoversigten.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne indgår i arbejdsplanen for 
EDCTP2-programmet, som vedtages årligt 
af EDCTP2-GS efter et positivt udfald af 
den eksterne evaluering heraf, der udføres 
ved internationalt peer review på grundlag 
af artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
… [regler for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020], og med hensyn til deres 
bidrag til målsætningerne for EDCTP2-
programmet.

Aktiviteterne indgår i arbejdsplanen for 
EDCTP2-programmet, som vedtages årligt 
af EDCTP2-GS efter et positivt udfald af 
den eksterne evaluering heraf, der udføres 
ved internationalt peer review af
målsætningerne for EDCTP2-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en sådan aktivitet indgår i 
arbejdsplanen, kan EDCTP2-GS lancere 
fælles forslagsindkaldelser sammen med 
tredjelande eller deres videnskabelige og 
teknologiske organisationer og agenturer, 
med internationale organisationer eller med 

4. Når en sådan aktivitet indgår i 
arbejdsplanen, kan EDCTP2-GS lancere 
fælles forslagsindkaldelser sammen med 
tredjelande eller deres videnskabelige og 
teknologiske organisationer og agenturer, 
med internationale organisationer eller med 
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andre tredjeparter, især ngo'er, i 
overensstemmelse med de regler, der er 
udarbejdet på grundlag af artikel 11 i 
forordning (EU) nr. … [regler for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020].

andre tredjeparter, især ngo'er og 
produktudviklingsorganisationer, i 
overensstemmelse med de regler, der er 
udarbejdet på grundlag af artikel 11 i 
forordning (EU) nr. … [regler for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020].

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den deltagergarantifond, der er 
oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 
... [reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] er muligvis ikke juridisk 
passende for EDCTP2, og Kommissionen 
skal derfor stille forslag om at sikre, at 
denne eller en lignende fond er 
tilgængelig med henblik på at dække alle 
finansieringsorganer vedrørende
EDCTP2.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan beslutte selv at 
udføre de revisioner, der er nævnt i stk. 1.

2. Med forbehold af Den Europæiske 
Revisionsrets uafhængighed eller rolle 
kan Kommissionen i behørigt begrundede 
tilfælde og i samråd med deltagerlandene
beslutte selv at udføre de revisioner, der er 
nævnt i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle opfordringer til og muligheder for 
at deltage skal annonceres bredt, 
herunder på Kommissionens Horisont 
2020-websted, der skal indeholde et 
dedikeret kapitel vedrørende EDCTP2.

Or. en

Begrundelse

For at øge den generelle deltagelse og i særdeleshed deltagelsen af nytilkomne skal 
formidlingen af oplysninger vedrørende udbud og ansøgningsprocedurer annonceres bredt, 
herunder også på Horisont 2020-webstedet.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre og økonomisk 
overkommelige lægelige indgreb mod 
fattigdomsrelaterede sygdomme i 
partnerskab med Afrika syd for Sahara.

EDCTP2 skal bidrage til nedbringelsen af 
den sociale og økonomiske byrde, som 
fattigdomsrelaterede sygdomme lægger på 
udviklingslande, især i Afrika syd for 
Sahara, ved at fremskynde klinisk 
udvikling af effektive, sikre, tilgængelige, 
relevante og økonomisk overkommelige 
lægelige indgreb mod fattigdomsrelaterede 
sygdomme i partnerskab med Afrika syd 
for Sahara.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod hiv/aids, 
tuberkulose, malaria og andre 
fattigdomsrelaterede sygdomme og inden 
programmets udløb at levere mindst ét nyt 
lægeligt indgreb; at have udsendt mindst 
30 retningslinjer for forbedret eller udvidet 
brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af mindst 20 potentielle lægelige 
indgreb.

(a) Et større antal nye eller forbedrede 
lægelige indgreb mod hiv/aids, 
tuberkulose, malaria og andre 
fattigdomsrelaterede sygdomme og inden 
programmets udløb at levere mindst ét nyt 
lægeligt indgreb; at have udsendt [xx] nye
retningslinjer for forbedret eller udvidet 
brug af eksisterende lægelige indgreb; at 
have gjort fremskridt med den kliniske 
udvikling af [xx] potentielle lægelige 
indgreb.

Or. en

Begrundelse

Eksperter har antydet over for ordføreren, at disse mål måske ikke er et passende antal 
relevante resultater, da nogle nye retningslinjer eller interventioner vil være mere gavnlige 
end andre.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og integrering af relevante 
nationale programmer for at øge 
omkostningseffektiviteten af de europæiske 
offentlige investeringer.

(c) Bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og, hvis relevant, integrering af 
relevante nationale programmer for at øge 
omkostningseffektiviteten af de europæiske 
offentlige investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og private bidragydere.

(d) Udvidet internationalt samarbejde med 
andre offentlige og/eller private 
bidragydere for at sikre, at effekten af al 
forskning maksimeres, og at synergier 
kan tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) En forøget virkning som følge af 
effektivt samarbejde med relevante EU-
initiativer, herunder EU's 
udviklingsbistand.

(e) En bedre koordinering, indbyrdes 
tilpasning og, om relevant, tilpasning med 
relevante EU-initiativer, herunder EU's 
udviklingsbistand for bedre at udnytte 
synergier, skabe en mere fuldstændig 
innovationskæde fra kliniske forsøg til 
levering af behandling samt for at øge 
effektiviteten af de europæiske offentlige 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Operationelle mål (3) Operationelle indikatorer
For at opfylde de specifikke mål, der er 
fastlagt i punkt 2, skal følgende
operationelle mål, inklusive de vejledende 
mål, nås inden afslutningen af EDCTP2-
programmet i 2024:

For at opfylde de specifikke mål, der er 
fastlagt i punkt 2, skal følgende indikatorer 
overvåges under EDCTP2-programmet:



PR\1009060DA.doc 15/21 PE522.973v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af støttede kliniske 
forsøg til mindst 150 i forhold til 88 under 
EDCTP1.

Indikator: at øge antallet af støttede 
kliniske forsøg, der fører til nye produkter, 
processer, metoder, diagnoser, 
behandlinger eller forebyggelse.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at opretholde eller øge andelen af 
EDCTP2-GS-finansierede kliniske forsøg 
med afrikansk lederskab til mindst 50 %.

Indikator: at opretholde eller øge andelen 
af EDCTP2-GS-finansierede kliniske 
forsøg med afrikansk lederskab.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af offentliggjorte, 
fagfællebedømte videnskabelige artikler til
mindst 1 000.

Indikator: at sigte mod at øge antallet af 
offentliggjorte, fagfællebedømte 
videnskabelige artikler til tre gange så 
meget som under EDCTP1.

Or. en
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Begrundelse

350 artikler blev offentliggjort under EDCTP1. Ifølge Kommissionens tekst bør målet være 
1000, dvs. en stigningsprocent på 186 %. Det vil måske være lettere helt at udelade tal.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at opretholde eller øge antallet af 
lande i Afrika syd for Sahara, som får 
støtte af EDCTP2, til mindst 30.

Indikator: at sigte mod at opretholde eller 
øge deltagelsen af lande i Afrika syd for 
Sahara i EDCTP2.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af stipendier til 
forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende til mindst 600 i 
forhold til 400 under EDCTP1 og at sikre, 
at mindst 90 % af dem fortsætter deres 
forskerkarriere i Afrika syd for Sahara i 
mindst ét år efter udløbet af stipendiet.

Indikator: at øge antallet af stipendier til 
forskere fra Afrika syd for Sahara og 
kandidat-/ph.d.-studerende til mindst 600 i 
forhold til 400 under EDCTP1.

Or. en

Begrundelse

Forhåbentlig vil mange forskere fortsætte deres forskning i Afrika efter udløbet af deres 
stipendier, men måske er forskningsinfrastrukturen i andre lande bedre egnet til at hjælpe 
dem med at fremme deres forskningsprojekter. Forskermobiliteten bør ikke begrænses 
kunstigt.
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Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at øge antallet af støttede 
kapacitetsopbyggende aktiviteter til 
gennemførelse af kliniske forsøg i Afrika 
syd for Sahara til mindst 150 i forhold til 
74 under EDCTP1.

Indikator: at øge antallet af støttede 
kapacitetsopbyggende aktiviteter til 
gennemførelse af kliniske forsøg i Afrika 
syd for Sahara.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) At udvikle en fælles
forskningsdagsorden, kriterier for 
prioritering og fælles evaluering:

(c) At udvikle en forskningsdagsorden for 
EDCTP2, som omfatter fælles kriterier for 
prioritering og fælles evaluering, mens det 
samtidig erkendes, at bidrag fra nationale 
programmer og EDCTP kan være 
forskellige, idet nationale programmer 
f.eks. kan bidrage med naturalier, mens 
EDCTP ikke kan.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra c – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål: at mindst 50 % af de deltagende 
europæiske landes offentlige investeringer 
integreres, tilpasses indbyrdes eller 
koordineres gennem EDCTP2-

udgår
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programmet.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra d – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Mål: at de administrative omkostninger
ligger på under 5 % af EDCTP2-GS-
budgettet.

Indikator: administrative omkostninger 
under 5 % af EDCTP2-GS-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – litra e – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Mål: at øge udviklingslandenes bidrag til
mindst 30 mio. EUR i forhold til 
14 mio. EUR under EDCTP1.

Indikator: en stigning i
udviklingslandenes bidrag på mindst 
30 mio. EUR i forhold til 14 mio. EUR 
under EDCTP1.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning, 
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 

(a) fremme af netværkssamarbejde, 
samordning, indbyrdes tilpasning,
samarbejde og integration af nationale 
forskningsprogrammer og aktiviteter inden 
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for fattigdomsrelaterede smitsomme
sygdomme på videnskabeligt, 
forvaltningsmæssigt og finansielt plan

for fattigdomsrelaterede sygdomme på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt plan

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete
smitsomme sygdomme

(b) støtte til forskning med kliniske forsøg 
og tilhørende aktiviteter inden for 
fattigdomsrelaterede sygdomme, navnlig 
hiv/aids, malaria, tuberkulose og oversete
fattigdomsrelaterede sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag II – punkt 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om antallet 
af projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter.

Med hensyn til indkaldelser forvaltet af 
EDCTP-GS skal den årlige rapport 
desuden indeholde oplysninger om 
projekter, der er indsendt og udvalgt til 
finansiering, anvendelsen af Unionens 
finansielle bidrag i detaljer, fordelingen af 
nationale og andre bidrag, deltagernes type, 
landestatistikker, 
udvekslingsarrangementer og 
formidlingsaktiviteter.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren tilslutter sig EDCTP2's overordnede mål om at fremskynde den kliniske udvikling 
af effektive, sikre og økonomisk overkommelige lægelige indgreb mod fattigdomsrelaterede 
sygdomme. Hun erkender nødvendigheden af at samarbejde med udviklingslande som f.eks. 
Afrika syd for Sahara for at håndtere de negative konsekvenser af fattigdomsrelaterede 
sygdomme, der rammer en mia. mennesker og på tragisk vis forårsager store tab af 
menneskeliv. Hun erkender også de konsekvenser, som spredningen af fattigdomsrelaterede 
sygdomme har for resten af verden og især Europa, hvor mange af disse sygdomme er 
udryddet.

Trods EDCTP1's relativt succesfulde arbejde finder ordføreren i betragtning af de humanitære 
aspekter af dette vigtige arbejde det nødvendigt at give topprioritet til at sikre valuta for 
pengene for at sikre de bedst mulige resultater. Det er også vigtigt at foretage en tæt 
koordinering med andre organisationer fra offentlige, private og frivillige sektorer, der har 
lignende mål, ikke kun for at maksimere medlemsstaternes investeringer, men også for at 
minimere overlapning og dobbeltarbejde. Ordføreren erkender, at forskellige deltagerlande 
ofte vil have deres egne investerings- og forskningsprogrammer, og bifalder diversitet, der 
ofte kan give store fordele. Hun anbefaler en fleksibel tilgang til samfinansiering, hvilket vil 
sætte landene i stand til at deltage med bidrag i naturalier.

Der er behov for et klart revisionsspor for EU's udgifter, så EDCTP skal være ansvarligt for 
de offentlige midler, det bruger. Kommissionen bør have ret til at gennemføre revisioner, men 
det må ikke berøre Den Europæiske Revisionsrets uafhængighed eller rolle. 

Skønt ordføreren støtter EDCTP-programmets generelle og specifikke mål, er hun urolig for, 
at visse mål, der foreslås som "operationelle mål", kan give en falsk følelse af at have 
præsteret noget, kan blive udsat for manipulation og muligvis ikke kan afspejle den faktiske 
succes m.h.t. den primære ambition om at finde vacciner, behandlinger og kure samt 
forbedrede procedurer eller processer. Derfor foreslår ordføreren en ændring af de hårde 
"mål" vedrørende antallet af forsøg og antallet af involverede lande til "indikatorer".

Øget deltagelse bør prioriteres, og nytilkomne skal have let adgang til oplysninger om 
finansieringsmuligheder. Ordføreren foreslår, at det bl.a. kan nås ved at sikre, at et særskilt 
vejledende kapitel på Horisont 2020-webstedet udelukkende reserveres til udbredelse af 
oplysninger vedrørende ansøgninger og information om EDCTP2-forsøg. Hvor det er muligt, 
skal mulighederne på forhånd annonceres bredt. Ordføreren er også indstillet på at sikre, at de 
principper om åben adgang, der oprettes i Horisont 2020 vedrørende publikationer, gælder for 
EDCTP2. Ordføreren glæder sig over forslag om yderligere foranstaltninger vedrørende 
gennemsigtighed.

Ordføreren har ingen ændringsforslag til listen over sygdomme, der skal tages fat på, og hun 
anbefaler, at man undgår både en lukket og en længere liste. De involverede forskere vil ikke 
fra starten vide, hvad konklusionerne bliver. Derfor bliver det vigtigt at bevare fleksibiliteten, 
så man støtter projekter med det største potentiale i stedet for at sprede penge ud til projekter, 
blot fordi de står på en liste. Ordføreren foreslår en sletning af henvisninger, der kan begrænse 
anvendelsesområdet til "smitsomme" sygdomme.
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Endelig vil ordføreren gerne høre andre parters tanker om den foreslåede længde af EDCTP2. 
På nuværende tidspunkt har hun ikke indgivet ændringsforslag. Hun forstår, at det kan tage 
længere tid at færdiggøre kliniske forsøgsprojekter af denne art, og at de tre forlængelsesår 
efter 2020 kan være afgørende for projektets succes. Hun mener imidlertid, at alle midler skal 
afsættes inden 2020, og at langt størstedelen heraf skal anvendes inden udgangen af 2020.


