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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα με τίτλο «Δεύτερη σύμπραξη 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές» που αναλαμβάνουν 
από κοινού πλείονα κράτη μέλη
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0498),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 185 και το άρθρο 188 παράγραφος 
2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0222/2013),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-
2020), το οποίο θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 20134 (εφεξής
«πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζων 2020”»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία,

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-
2020), το οποίο θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 20134 (εφεξής
«πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζων 2020”»), 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία,  
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συμβάλλοντας στην ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων,
μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής 
της Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν περισσότερα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης.

αναπτύσσοντας στενότερες συνέργειες, 
ενισχύοντας τον συντονισμό και 
αποφεύγοντας άσκοπες 
αλληλοεπικαλύψεις με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα. 
Οι συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων,
περιλαμβανομένης της συμμετοχής της 
Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνουν περισσότερα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης, 
θα πρέπει να υλοποιούν τους στόχους 
αυτούς, να πληρούν τους όρους που 
προσδιορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, 
ιδίως στο άρθρο 26, και να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τις γενικές 
αρχές, ιδίως τους όρους που έχουν σχέση 
με την επικοινωνία και τη διάδοση των 
πληροφοριών και την ανοικτή πρόσβαση.

__________________ __________________
4 ΕΕ ... [Πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 
2020»].

4 ΕΕ ... [Πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 
2020»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκες σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», συγκεκριμένα την αιτιολογική 
σκέψη 39 και το άρθρο 26. Έχει επίσης σημασία να διασφαλισθούν οι αρχές ανοικτής 
πρόσβασης που θεσπίζονται στο άρθρο 18 στοιχείο β) του προγράμματος «Ορίζων 2020» και 
στο άρθρο 28 για την επικοινωνία και τη διάδοση πληροφοριών.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP18.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 

(4) Το 2009, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκπόνησαν την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της EDCTP18.
Σύμφωνα με την άποψη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η EDCTP1 παρείχε ένα 
μοναδικό βήμα για τη διεξαγωγή 
πραγματικού διαλόγου με αφρικανούς 
επιστήμονες και έχει αρχίσει να γεφυρώνει 
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το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· είναι σκόπιμη η 
περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών 
εθνικών προγραμμάτων· κρίνεται αναγκαία 
η ενίσχυση και η διεύρυνση της 
συνεργασίας με άλλους μείζονες 
χρηματοδότες του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας·
απαιτείται η δημιουργία συνεργειών με 
δράσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής, ιδίως με την ενωσιακή 
αναπτυξιακή βοήθεια· είναι σκόπιμη η 
αποσαφήνιση και η απλούστευση των 
κανόνων συγχρηματοδότησης· κρίνεται 
αναγκαία η ενίσχυση των εργαλείων 
παρακολούθησης.

το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παροχή εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους 
αφρικανούς ερευνητές. Μετά την εν λόγω 
έκθεση, ανακύπτουν ζητήματα καίριας 
σημασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τη σύναψη του δεύτερου 
προγράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές (εφεξής «πρόγραμμα EDCTP2» 
και είναι τα εξής: κρίνεται αναγκαία η 
τροποποίηση και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της EDCTP1· ο συντονισμός, η 
συνεργασία και, κατά περίπτωση, η
ενοποίηση των ευρωπαϊκών εθνικών 
προγραμμάτων θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω· κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση 
και η διεύρυνση της συνεργασίας με 
άλλους μείζονες χρηματοδότες του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας· απαιτείται η δημιουργία 
συνεργειών με δράσεις της ευρωπαϊκής 
εξωτερικής πολιτικής, ιδίως με την 
ενωσιακή αναπτυξιακή βοήθεια· είναι 
σκόπιμη η αποσαφήνιση και η 
απλούστευση των κανόνων 
συγχρηματοδότησης· κρίνεται αναγκαία η 
ενίσχυση των εργαλείων παρακολούθησης.

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

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 

(28) Επειδή οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης, και συγκεκριμένα η συμβολή 
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στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική, μέσω της ταχύτερης 
κλινικής ανάπτυξης αποτελεσματικών, 
ασφαλών και οικονομικά προσιτών 
ιατρικών παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της έλλειψης της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας, από πλευράς 
τόσο ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

στη μείωση της κοινωνικής και 
οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων που 
συνδέονται με το φτώχεια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην 
υποσαχάρια Αφρική, μέσω της ταχύτερης 
κλινικής ανάπτυξης αποτελεσματικών, 
ασφαλών, προσβάσιμων, κατάλληλων και 
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της έλλειψης της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας, από πλευράς 
τόσο ανθρώπινων όσο και χρηματοδοτικών 
πόρων, και μπορούν κατά συνέπεια, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) Το Ταμείο Εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό αριθ. 1906/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 
διάδοσης των ερευνητικών 
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αποτελεσμάτων (2007-2013), και το οποίο 
διαχειρίζεται η Επιτροπή, έχει αποδειχθεί 
σημαντικός μηχανισμός που μετριάζει 
τους κινδύνους τους συνδεόμενους με τα 
ποσά που οφείλονται και δεν αποδίδονται 
από συμμετέχοντες αδυνατούντες να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Ωστόσο το νέο Ταμείο Εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων που συστάθηκε δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [Κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 
2020»] μπορεί να μην είναι κατάλληλο 
από νομική άποψη για το πρόγραμμα 
EDCTP2, και η Επιτροπή θα πρέπει ως 
εκ τούτου να υποβάλει προτάσεις για να 
εξασφαλίσει ότι το ταμείο, ή άλλο 
παρόμοιο ταμείο, είναι ικανό να καλύπτει 
όλους τους φορείς χρηματοδότησης που 
έχουν σχέση με το πρόγραμμα EDCTP2.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσό 594 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1·

α) ποσό 594 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται 
με τις συνεισφορές, είτε σε είδος είτε 
χρηματικές, των συμμετεχόντων κρατών 
που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ποσό 89 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται με 
τις συνεισφορές άλλων κρατών μελών ή 
χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020» που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EDCTP2 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

β) ποσό 89 εκατ. ευρώ, το οποίο ισούται με 
τις συνεισφορές, είτε σε είδος είτε 
χρηματικές, άλλων κρατών μελών ή 
χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζων 2020» που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα EDCTP2 σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεισφορά καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης που χορηγούνται για τα 
αντίστοιχα σκέλη του ειδικού
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020»,
όπως καθορίζεται στην απόφαση αριθ. … 
/2013/ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο vi) και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012.

2. Η συνεισφορά καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης που χορηγούνται για τα 
αντίστοιχα σκέλη του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζων 2020», και ιδιαίτερα 
από τις πιστώσεις υπό τον ειδικό στόχο 
«Υγεία, δημογραφική μεταβολή και 
ευημερία» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο vi) και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκες με τις οποίες καθίσταται πιο σαφές το μέρος του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
από το οποίο προέρχεται η συνεισφορά της ΕΕ για τις  συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων –
βλ. δημοσιονομικό δελτίο.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα εργασίας του 
προγράμματος EDCTP2, το οποίο 
εγκρίνεται ετησίως από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2, κατόπιν του θετικού 
αποτελέσματος της εξωτερικής 
αξιολόγησής τους από διεθνείς ομοτίμους 
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020»] και λαμβανομένης 
υπόψη της συμβολής τους στην επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος EDCTP2.

Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα εργασίας του 
προγράμματος EDCTP2, το οποίο 
εγκρίνεται ετησίως από τη δομή 
υλοποίησης EDCTP2, κατόπιν του θετικού 
αποτελέσματος της εξωτερικής 
αξιολόγησής τους από διεθνείς ομοτίμους 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος EDCTP2.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μια δραστηριότητα 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, 
η δομή υλοποίησης EDCTP2 μπορεί να 
προκηρύσσει κοινές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων με τρίτες χώρες ή με 
τους επιστημονικούς και τεχνικούς 
οργανισμούς αυτών, με διεθνείς 
οργανισμούς ή με άλλα τρίτα μέρη, ιδίως 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύμφωνα με 
τους κανόνες που καταρτίζονται με βάση 
το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... 
[κανόνες συμμετοχής και διάδοσης στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020»].

4. Όταν μια δραστηριότητα 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, 
η δομή υλοποίησης EDCTP2 μπορεί να 
προκηρύσσει κοινές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων με τρίτες χώρες ή με 
τους επιστημονικούς και τεχνικούς 
οργανισμούς αυτών, με διεθνείς 
οργανισμούς ή με άλλα τρίτα μέρη, ιδίως 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
οργανώσεις ανάπτυξης προϊόντων, 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
καταρτίζονται με βάση το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... [κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020»].

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ταμείο Εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων που συστάθηκε δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [Κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 
2020»] μπορεί να μην είναι κατάλληλο 
από νομική άποψη για το πρόγραμμα 
EDCTP2, και η Επιτροπή θα πρέπει ως 
εκ τούτου να υποβάλει προτάσεις για να 
εξασφαλίσει ότι το ταμείο, ή άλλο 
παρόμοιο ταμείο, είναι ικανό να καλύπτει 
όλους τους φορείς χρηματοδότησης που 
έχουν σχέση με το πρόγραμμα EDCTP2.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
διενεργήσει η ίδια τους ελέγχους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας ή 
του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί, 
σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες  
και σε συνεννόηση με τα συμμετέχοντα 
κράτη, να αποφασίσει να διενεργήσει η 
ίδια τους ελέγχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Όλες οι προσκλήσεις και ευκαιρίες 
συμμετοχής γνωστοποιούνται ευρέως, 
μεταξύ άλλων και στον ιστότοπο της 
Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», που περιλαμβάνει κεφάλαιο 
αφιερωμένο στο πρόγραμμα EDCTP2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συμμετοχή γενικά και ιδιαίτερα των χωρών που προσχώρησαν τελευταία, η 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις προσκλήσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής θα πρέπει 
να διαφημίζονται καλά, μεταξύ άλλων μέσω του ιστότοπου «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών και 
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, σε συνεργασία 
με την υποσαχάρια Αφρική.

Το πρόγραμμα EDCTP2 συμβάλλει στη 
μείωση της κοινωνικής και οικονομικής 
επιβάρυνσης των νόσων που συνδέονται με 
το φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, μέσω της 
ταχύτερης κλινικής ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, ασφαλών, 
προσβάσιμων, κατάλληλων και 
οικονομικά προσιτών ιατρικών 
παρεμβάσεων για τις νόσους που 
συνδέονται με τη φτώχεια, σε συνεργασία 
με την υποσαχάρια Αφρική.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων κατά 
του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης, της 
ελονοσίας και άλλων νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια και, έως τη λήξη 
του προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον 
μίας νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
τουλάχιστον 30 κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 
παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη τουλάχιστον 
20 υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων·

α) αύξηση του αριθμού των νέων ή 
βελτιωμένων ιατρικών παρεμβάσεων κατά 
του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης, της 
ελονοσίας και άλλων νόσων που 
συνδέονται με τη φτώχεια και, έως τη λήξη 
του προγράμματος, διάθεση τουλάχιστον 
μίας νέας ιατρικής παρέμβασης, έκδοση 
[xx] νέων κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη βελτιωμένη ή εκτεταμένη 
χρήση υφιστάμενων ιατρικών 
παρεμβάσεων και επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την κλινική ανάπτυξη [xx]
υποψήφιων ιατρικών παρεμβάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες έχουν υποδείξει στον εισηγητή το ενδεχόμενο οι στόχοι αυτοί να μην είναι 
κατάλληλο μέτρο των σχετικών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι ορισμένες νέες κατευθυντήριες 
γραμμές ή νέες παρεμβάσεις θα είναι πιο ευεργετικές από άλλες.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και της ενοποίησης των 
συναφών εθνικών προγραμμάτων, με 
σκοπό την αύξηση της οικονομικής 
απόδοσης των ευρωπαϊκών δημόσιων 
επενδύσεων·

γ) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και κατά περίπτωση, της 
ενοποίησης των συναφών εθνικών 
προγραμμάτων, με σκοπό την αύξηση της 
οικονομικής απόδοσης των ευρωπαϊκών 
δημόσιων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους χρηματοδότες από τον δημόσιο και 
των ιδιωτικό τομέα·

δ) διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας με 
άλλους χρηματοδότες από τον δημόσιο 
και/ή των ιδιωτικό τομέα για να 
εξασφαλισθεί ότι μεγιστοποιείται ο 
αντίκτυπος κάθε ερευνητικής 
δραστηριότητας και ότι μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνέργειες.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου 
χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία
με συναφείς πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ.

ε) βελτίωση του συντονισμού, της 
εναρμόνισης και κατά περίπτωση, της 
ενοποίησης με συναφείς πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ για καλύτερη αξιοποίηση 
των συνεργειών, δημιουργία πληρέστερης 
αλυσίδας καινοτομιών από τις κλινικές 
δοκιμές μέχρι τη χορήγηση θεραπευτικής 
αγωγής και αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών 
δημόσιων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιχειρησιακοί στόχοι (3) Επιχειρησιακοί δείκτες
Για την επίτευξη των ειδικών στόχων που Για την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
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καθορίζονται στο σημείο 2, έως τη λήξη
του προγράμματος EDCTP2 το 2024 
υλοποιούνται οι κατωτέρω επιχειρησιακοί 
στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδεικτικών στόχων:

καθορίζονται στο σημείο 2, κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος EDCTP2
παρακολουθούνται οι κατωτέρω δείκτες.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των κλινικών 
δοκιμών στις οποίες παρέχεται στήριξη σε
τουλάχιστον 150 σε σύγκριση με 88 υπό 
το EDCTP1.

Δείκτης: αύξηση του αριθμού των 
κλινικών δοκιμών στις οποίες παρέχεται 
στήριξη και οι οποίες οδηγούν σε νέα 
προϊόντα, διεργασίες, μεθοδολογίες, 
διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές ή 
προλήψεις.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: διατήρηση ή αύξηση του 
ποσοστού των κλινικών δοκιμών που 
διεξάγονται με χρηματοδότηση από τη 
δομή υλοποίησης EDCTP2 και υπό 
αφρικανική διεύθυνση τουλάχιστον στο 
50%.

Δείκτης: διατήρηση ή αύξηση του 
ποσοστού των κλινικών δοκιμών που 
διεξάγονται με χρηματοδότηση από τη 
δομή υλοποίησης EDCTP2 και υπό 
αφρικανική διεύθυνση.

Or. en



PR\1009060EL.doc 17/23 PE522.973v01-00

EL

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται 
κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους σε 
τουλάχιστον 1000.

Δείκτης: αποσκοπεί στον τριπλασιασμό, 
σε σχέση με το EDCTP1, του αριθμού των 
επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται 
κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια του EDCTP1 δημοσιεύθηκαν 350 άρθρα. Το κείμενο της Επιτροπής συνιστά 
ο στόχος να είναι 1000 δηλαδή αύξηση κατά 186%.  Ίσως είναι πιο εύκολο να μην αναφέρονται 
καθόλου αριθμοί εν προκειμένω.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: διατήρηση ή αύξηση του αριθμού
των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής που 
λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα 
EDCTP2 σε τουλάχιστον 30.

Δείκτης: αποσκοπεί στη διατήρηση ή την
αύξηση της συμμετοχής των χωρών της 
υποσαχάριας Αφρικής στο πρόγραμμα 
EDCTP2.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής σε 
τουλάχιστον 600, έναντι 400 στο πλαίσιο 

Δείκτης: αύξηση του αριθμού των 
υποτροφιών που χορηγούνται σε ερευνητές 
και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς 
φοιτητές της υποσαχάριας Αφρικής σε 
τουλάχιστον 600, έναντι 400 στο πλαίσιο 
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του προγράμματος EDCTP1, εκ των 
οποίων τουλάχιστον το 90% συνεχίζουν 
την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην 
υποσαχάρια Αφρική επί ένα τουλάχιστον 
έτος μετά την υποτροφία τους.

του προγράμματος EDCTP1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλόν θα ήταν πολλοί ερευνητές να συνεχίσουν την έρευνά τους στην Αφρική μετά τη λήξη της 
υποτροφίας τους αλλά ενδέχεται οι υποδομές έρευνας σε άλλες χώρες να τους ταιριάζουν 
καλύτερα για να προχωρήσουν τα ερευνητικά τους σχέδια. Η κινητικότητα των ερευνητών δεν 
πρέπει να περιορίζεται τεχνικά.

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση του αριθμού των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων 
που λαμβάνουν στήριξη για τη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών στην υποσαχάρια 
Αφρική σε τουλάχιστον 150, έναντι 74 στο 
πλαίσιο του προγράμματος EDCTP1.

Δείκτης: αύξηση του αριθμού των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων 
που λαμβάνουν στήριξη για τη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών στην υποσαχάρια 
Αφρική.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κατάρτιση κοινού ερευνητικού 
θεματολογίου, θέσπιση κριτηρίων για τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και κοινή 
αξιολόγηση.

γ) Κατάρτιση ερευνητικού θεματολογίου 
για το EDCTP2 που περιλαμβάνει κοινά 
κριτήρια για τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων και κοινή αξιολόγηση
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι  
συνεισφορές από τα εθνικά προγράμματα 
και το EDCTP μπορεί να διαφέρουν, για 
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παράδειγμα τα εθνικά προγράμματα 
μπορεί να συνεισφέρουν σε είδος ενώ το 
EDCTP δεν μπορεί.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: ενοποίηση, εναρμόνιση ή 
συντονισμός μέσω του προγράμματος 
EDCTP2 τουλάχιστον του 50% των 
δημόσιων επενδύσεων από τα 
συμμετέχοντα ευρωπαϊκά κράτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: διατήρηση των διοικητικών 
δαπανών σε ποσοστό κάτω του 5% του 
προϋπολογισμού της δομής υλοποίησης 
EDCTP2.

Δείκτης: διατήρηση των διοικητικών 
δαπανών σε ποσοστό κάτω του 5% του 
προϋπολογισμού της δομής υλοποίησης 
EDCTP2.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση των συνεισφορών που 
λαμβάνονται από αναπτυσσόμενες χώρες 
τουλάχιστον στο ποσό των 30 
εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 14 
εκατομμυρίων στο πλαίσιο του 
προγράμματος EDCTP1.

Δείκτης: αύξηση των συνεισφορών που 
λαμβάνονται από αναπτυσσόμενες χώρες
ύψους τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων 
ευρώ, έναντι 14 εκατομμυρίων στο πλαίσιο 
του προγράμματος EDCTP1.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις 
λοιμώδεις νόσους που συνδέονται με τη 
φτώχεια σε επιστημονικό, διαχειριστικό 
και οικονομικό επίπεδο·

α) προώθηση της δικτύωσης, του 
συντονισμού, της ευθυγράμμισης, της 
συνεργασίας και της ενοποίησης των 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο τις νόσους 
που συνδέονται με τη φτώχεια σε 
επιστημονικό, διαχειριστικό και 
οικονομικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες λοιμώδεις νόσους·

β) παροχή στήριξης στη διεξαγωγή 
έρευνας για τις κλινικές δοκιμές και τις 
συναφείς δραστηριότητες με αντικείμενο 
τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια, 
ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, την 
ελονοσία, τη φυματίωση και τις 
παραμελημένες νόσους που συνδέονται με 
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τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2– σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των υποβληθέντων και 
επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση έργων, 
τη λεπτομερή χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης, την κατανομή των 
εθνικών πόρων και των λοιπών 
συνεισφορών, τον τύπο συμμετεχόντων, τις 
στατιστικές ανά χώρα, τις εκδηλώσεις 
μεσιτείας και τις δραστηριότητες διάδοσης.

Όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η δομή 
υλοποίησης EDCTP2, η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τα υποβληθέντα και επιλεχθέντα προς 
χρηματοδότηση έργα, τη λεπτομερή χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, την 
κατανομή των εθνικών πόρων και των 
λοιπών συνεισφορών, τον τύπο 
συμμετεχόντων, τις στατιστικές ανά χώρα, 
τις εκδηλώσεις μεσιτείας και τις 
δραστηριότητες διάδοσης.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τον γενικό στόχο του EDCTP2 που είναι η ταχύτερη κλινική 
ανάπτυξη αποτελεσματικών, ασφαλών και προσιτών ιατρικών παρεμβάσεων σε σχέση με 
ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια. Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της συνεργασίας με 
αναπτυσσόμενες χώρες όπως η υποσαχάρια Αφρική για την αντιμετώπιση του αρνητικού 
αντικτύπου των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια οι οποίες πλήττουν 1 
δισεκατομμύριο ανθρώπους και προκαλούν με τραγικό τρόπο τεράστια απώλεια ζωών. 
Αναγνωρίζει επίσης τον αντίκτυπο που έχει η εξάπλωση των ασθενειών που συνδέονται με τη 
φτώχεια στον ευρύτερο κόσμο και στην Ευρώπη ιδιαίτερα εκεί όπου πολλές από τις 
ασθένειες αυτές έχουν εκριζωθεί.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι παρά τη σχετική επιτυχία του EDCTP1, έχοντας υπόψη την 
ανθρωπιστική πτυχή αυτού του σημαντικού έργου, η αξιοποίηση του χρήματος πρέπει να 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για να διασφαλισθεί ότι επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. Ζωτική σημασία έχει επίσης ο συντονισμός με άλλους οργανισμούς από τον 
δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα που έχουν παρόμοιους στόχους, όχι μόνον για να 
μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις των κρατών μελών αλλά και για να ελαχιστοποιηθούν οι 
επικαλύψεις και οι επαναλήψεις. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι οι διάφορες συμμετέχουσες 
χώρες θα έχουν συχνά τα δικά τους επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα και χαιρετίζει 
την ποικιλότητα καθώς τούτο μπορεί συχνά να φέρει μεγαλύτερα οφέλη. Συνιστά ευέλικτη 
προσέγγιση για τη συγχρηματοδότηση που θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες να 
συμμετέχουν με συνεισφορές σε είδος.

Χρειάζεται να υπάρχει μια σαφής διαδικασία λογιστικού ελέγχου για τις δαπάνες της ΕΕ, το 
δε EDCTP πρέπει να λογοδοτεί για το δημόσιο χρήμα που δαπανά. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους αλλά τούτο δεν πρέπει να θίγει την 
ανεξαρτησία ή τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ. 

Μολονότι η εισηγήτρια υποστηρίζει τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος 
EDCTP, ανησυχεί για το γεγονός ότι ορισμένοι προτεινόμενοι στόχοι όπως οι 
«Επιχειρησιακοί στόχοι» μπορεί να δίνουν λανθασμένη εντύπωση για την υλοποίηση του 
προγράμματος, μπορεί να προσφέρονται για χειρισμούς και να μην αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική επιτυχία της πρώτιστης φιλοδοξίας να βρεθούν εμβόλια, θεραπείες και 
φαρμακευτικές αγωγές και να βελτιωθούν οι διαδικασίες ή διεργασίες. Για τον λόγο αυτό η 
εισηγήτρια προτείνει να αλλάξει ο όρος «στόχοι» για τον αριθμό δοκιμών και τον αριθμό των 
χωρών που συμμετέχουν σε «δείκτες».

Η αύξηση της συμμετοχής θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και οι νεοεισερχόμενοι θα 
πρέπει να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για ευκαιρίες 
χρηματοδότησης. Προς τούτο η εισηγήτρια προτείνει ένα χωριστό και με ευκρινή σήμανση 
κεφάλαιο στον ιστότοπο του «Ορίζων 2020» να προορίζεται αποκλειστικά για τη διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τις αιτήσεις χρηματοδότησης και πληροφοριών σχετικά με τις 
δοκιμές στο πλαίσιο του EDCTP2.  Όπου είναι δυνατόν, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης θα 
πρέπει να κοινοποιούνται ευρέως εκ των προτέρων. Η εισηγήτρια δεσμεύεται επίσης να 
εξασφαλίσει ότι η αρχή της ανοικτής πρόσβασης που θεσπίσθηκε στο «Ορίζων 2020» 
σχετικά με τις δημοσιεύσεις εφαρμόζεται στο πρόγραμμα EDCTP2. Η εισηγήτρια 
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επιδοκιμάζει τις προτάσεις για πρόσθετα μέτρα σχετικά με τη διαφάνεια.

Η εισηγήτρια δεν προτείνει καμιά τροπολογία επί του καταλόγου με τις ασθένειες που πρέπει 
να εξετασθούν και συνιστά να αποφευχθεί και ένας κλειστός κατάλογος και ένας 
μεγαλύτερος. Οι ερευνητές που συμμετέχουν δεν θα γνωρίζουν από την αρχή ποια θα είναι τα 
συμπεράσματα των εργασιών τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί κάποια 
ευελιξία ώστε τα έργα που δείχνουν  το μεγαλύτερο δυναμικό να υποστηρίζονται και τα 
χρήματα να μην σκορπίζονται σε έργα που απλώς εμφανίζονται στον κατάλογο. Προτείνει να 
διαγραφούν οι αναφορές που περιορίζουν το πεδίο μόνον σε «λοιμώδεις» ασθένειες.

Τέλος, η εισηγήτρια αποδέχεται τους προβληματισμούς άλλων μερών για την προτεινόμενη 
διάρκεια του EDCTP2. Δεν υπέβαλε καμιά τροπολογία στο παρόν στάδιο. Έχει επίγνωση του 
ότι οι κλινικές δοκιμές αυτού του είδους μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
για να ολοκληρωθούν και ότι η παράταση κατά τρία έτη μετά το 2020 μπορεί να είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου. Πάντως, πιστεύει ότι θα πρέπει να αναληφθούν 
υποχρεώσεις για όλες τις πιστώσεις μέχρι το 2020 και το μεγαλύτερο μέρος αυτών να 
διατεθεί μέχρι το τέλος του έτους 2020.


