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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi osalemise 
kohta mitmete liikmesriikide poolt ühiselt elluviidavas Euroopa ja arengumaade 
kliiniliste uuringute partnerluse programmi 2. etapis
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0498),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 185 ja artikli 
188 teist lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0222/2013),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
arengukomisjoni arvamust(A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrusega (EL) nr .../2013
loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) „Horisont
20134” (edaspidi „raamprogramm
„Horisont 2020”�) eesmärk on saavutada 
suurem mõju teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, aidates tugevdada avaliku 
ja erasektori partnerlusi, sh Euroopa Liidu
osaluse kaudu mitme liikmesriigi 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrusega (EL) nr .../20134

loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) „Horisont
2013” (edaspidi „raamprogramm „Horisont 
2020”) eesmärk on saavutada suurem mõju 
teadusuuringutele ja innovatsioonile,
suurendades selleks koostoimet, 
parandades koordineerimist ja vältides 
tarbetut kattumist rahvusvahelistes, 
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algatatud programmides kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
185.

riiklikes ja piirkondlikes 
uurimisprogrammides. Avaliku ja 
erasektori partnerlused, sh Euroopa Liidu
osalus mitme liikmesriigi algatatud 
programmides kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 185 peaksid 
võimaldama saavutada neid eesmärke, 
täita käesolevas määruses, eriti artiklis 26 
seatud tingimusi ja olema täielikus 
kooskõlas üldpõhimõtetega, eriti 
tingimustega, mis puudutavad suhtlust ja 
teabe levitamist ning avatud juurdepääsu.

__________________ __________________
4 ELT... [Raamprogramm „Horisont 
2020”].

4 ELT... [Raamprogramm „Horisont 
2020”].

Or. en

Selgitus

Täiendused on kooskõlas raamprogrammiga „Horisont 2020”, eelkõige põhjendusega 39 ja 
artikliga 26. Samuti on oluline tagada vaba juurdepääsu põhimõtted, mis on sätestatud 
„Horisont 2020” artikli 18 punktis b ning artiklis 28 suhtluse ja teabe levitamise kohta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP1 vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 

(4) 2009. aastal võtsid sõltumatud 
eksperdid vastu EDCTP vahehindamise 
aruande8. Eksperdirühma arvamus oli, et 
EDCTP1 lõi ainulaadse platvormi 
sisuliseks aruteluks Aafrika teadlastega 
ning et selle raames tehti põhja ja lõuna 
vahelise lõhe ületamiseks algust 
teadusuuringute valdkonna võimekuse 
parandamisega ning õppe- ja töövõimaluste 
loomisega noortele Aafrika teadlastele. 
Kõnealuse aruande kohaselt tuleb Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute 
partnerluse programmi 2. etapis (edaspidi 
„EDCTP2 programm”) võtta arvesse 
järgmisi põhiküsimusi: EDCTP1 praegust 
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ulatust tuleb muuta ja laiendada; veelgi 
tuleb parandada Euroopa riiklike 
programmide lõimimist; parandada ja 
laiendada tuleb koostööd teiste peamiste 
avaliku ja erasektori rahastajatega, sh 
ravimistööstusega; tuleb luua sünergia 
Euroopa välispoliitika meetmetega, 
eelkõige liidu arenguabiga; 
kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja 
lihtsustada; järelevalvevahendeid tuleb 
tugevdada.

ulatust tuleb muuta ja laiendada; veelgi 
tuleb parandada koordineerimist, koostööd 
ja kui vaja, siis Euroopa riiklike 
programmide lõimimist; parandada ja 
laiendada tuleb koostööd teiste peamiste 
avaliku ja erasektori rahastajatega, sh 
ravimistööstusega; tuleb luua sünergia 
Euroopa välispoliitika meetmetega, 
eelkõige liidu arenguabiga; 
kaasrahastamise eeskirju tuleb selgitada ja 
lihtsustada; järelevalvevahendeid tuleb 
tugevdada.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

8 Van Velzen et al., sõltumatute 
välisekspertide hinnangu aruanne, 
detsember 2009.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, 
kiirendades vaesusega seotud haiguste 
tõhusate, ohutute ja mõistliku hinnaga 
ravimenetluste kliinilist väljaarendamist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
vajaliku kriitilise massi puudumise tõttu 
(nii inimeste arvu kui ka rahaliste 
vahendite osas) ning kuna meetme ulatuse 
tõttu on seda parem saavutada Euroopa 
Liidu tasandil, võib Euroopa Liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud nimetatud artiklis, ei minda 

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, 
nimelt aidata leevendada arengumaades ja 
eelkõige Sahara-taguses Aafrikas 
vaesusega seotud haiguste põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme, 
kiirendades vaesusega seotud haiguste 
tõhusate, ohutute, kättesaadavate, sobivate
ja mõistliku hinnaga ravimenetluste 
kliinilist väljaarendamist, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada vajaliku 
kriitilise massi puudumise tõttu (nii 
inimeste arvu kui ka rahaliste vahendite 
osas) ning kuna meetme ulatuse tõttu on 
seda parem saavutada Euroopa Liidu 
tasandil, võib Euroopa Liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega, mis on sätestatud nimetatud 
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otsuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

artiklis, ei minda otsuse eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Osalejate tagatisfond, mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1906/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide 
Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (20072013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad) ja mida haldab 
komisjon, on osutunud oluliseks 
kaitsemehhanismiks, millega 
leevendatakse riske seoses oma kohustusi 
mittetäitvate osalejate võlgnetavate ja 
hüvitamata summadega. Uus tagatisfond, 
mis loodi määruse (EL) nr... [programmi 
„Horisont 2020� osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] alusel võib aga olla 
EDCTP2 jaoks õiguslikult sobimatu, ja 
seepärast peaks komisjon esitama 
ettepaneku, tagamaks, et see fond või 
samasugune fond saaks katta kõiki 
EDCTP2-ga seotud rahastavaid austusi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 594 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
summa;

(a) 594 miljonit eurot, mis on artikli 1 
lõikes 1 loetletud osalevate riikide panuste 
–nii mitterahaliste kui ka rahaliste –
summa;

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 89 miljonit eurot, mis on artikli 1 lõike 
2 kohaselt EDCTP2 programmis osalevate 
mis tahes muude liikmesriikide või 
raamprogrammiga „Horisont 2020” seotud 
riikide panuste summa.

(b) 89 miljonit eurot, mis on artikli 1 lõike 
2 kohaselt EDCTP2 programmis osalevate 
mis tahes muude liikmesriikide või 
raamprogrammiga „Horisont 2020” seotud 
riikide panuste – nii mitterahaliste kui ka 
rahaliste – summa.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust makstakse otsusega .../2013/EL 
kehtestatud raamprogrammi „Horisont 
2020” rakendamise eriprogrammi
asjakohastele osadele Euroopa Liidu 
üldeelarvest eraldatud assigneeringutest 
kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunktiga vi ning artiklitega 60 ja 61.

2. Toetust makstakse raamprogrammi 
„Horisont 2020” asjakohastele osadele 
Euroopa Liidu üldeelarvest eraldatud 
assigneeringutest, eelkõige 
assigneeringutest konkreetsele eesmärgile 
„Tervishoid, demograafilised muutused ja 
heaolu�, kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktiga vi ning artiklitega 60 
ja 61.



PE522.973v01-00 10/21 PR\1009060ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Selgitus: Täiendustega soovitakse sõnaselgelt näidata, kust täpselt programmi „Horisont 
2020” toetus partnerlustele tuleb – vt finantsselgitust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevused lisatakse EDCTP2 programmi 
töökavasse, mille EDCTP2-IS võtab vastu 
igal aastal pärast rahvusvahelistes 
vastastikustes eksperdihinnangutes 
positiivselt hinnatud välishindamist 
määruse (EL) nr ... (raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad) artikli 14 lõike 1 
alusel, võttes arvesse nende panust
EDCTP2 programmi eesmärkide täitmisse.

Tegevused lisatakse EDCTP2 programmi 
töökavasse, mille EDCTP2-IS võtab vastu 
igal aastal pärast seda, kui 
rahvusvahelised vastastikuse hindamise 
eksperdid on andnud EDCTP2 programmi 
eesmärkide täitmisele positiivse hinnangu.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui abikõlblik tegevus on lisatud 
töökavasse, võib EDCTP2-IS algatada 
projektikonkursi ühiselt kolmandate 
riikidega või nende teadus- ja 
tehnoloogiaorganisatsioonide ja -
asutustega, rahvusvaheliste 
organisatsioonide või muude kolmandate 
pooltega, eelkõige valitsusväliste 
organisatsioonidega kooskõlas määruse 
(EL) nr ... („Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad) artikli 11 alusel välja 

4. Kui abikõlblik tegevus on lisatud 
töökavasse, võib EDCTP2-IS algatada 
projektikonkursi ühiselt kolmandate 
riikidega või nende teadus- ja 
tehnoloogiaorganisatsioonide ja -
asutustega, rahvusvaheliste 
organisatsioonide või muude kolmandate 
pooltega, eelkõige valitsusväliste ja 
tootearenduse organisatsioonidega 
kooskõlas määruse (EL) nr ... („Horisont 
2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad) 
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töötatud eeskirjadega. artikli 11 alusel välja töötatud eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Uus tagatisfond, mis loodi määruse 
(EL) nr... [programmi „Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad] alusel 
võib olla EDCTP2 jaoks õiguslikult
sobimatu, ja seepärast peab komisjon 
esitama ettepaneku, tagamaks, et see fond 
või samasugune fond saaks katta kõiki 
EDCTP2-ga seotud rahastavaid austusi.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib otsustada teha lõikes 1 
osutatud auditeid ise.

2. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
Kontrollikoja sõltumatust või rolli, võib
komisjon põhjendatud juhtudel ja 
konsulteerides osalevate riikidega
otsustada teha lõikes 1 osutatud auditeid 
ise.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõiki osalemiskutseid ja võimalusi 
osaleda reklaamitakse laialdaselt, kaasa 
arvatud komisjoni veebilehel programmi 
„Horisont 2020” kohta, mis sisaldab 
EDCTP2-le pühendatud peatükki.

Or. en

Selgitus

Et suurendada osalemist üldiselt ja eriti uustulnukate osalemist, tuleb teavet kutsete ja 
taotluse esitamise korra kohta laialdaselt reklaamida, kaasa arvatud programmi „Horisont 
2020” veebilehel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud 
haiguste tõhusate, ohutute ja mõistliku 
hinnaga ravimenetluste väljatöötamist.

EDCTP2 raames aidatakse leevendada 
vaesusega seotud haigustest põhjustatud 
sotsiaalmajanduslikke probleeme 
arenguriikides, eelkõige Sahara-taguses 
Aafrikas, kiirendades vaesusega seotud 
haiguste tõhusate, ohutute, kättesaadavate, 
sobivate ja mõistliku hinnaga 
ravimenetluste väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rohkem uusi või täiendatud 
HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja 
teiste vaesusega seotud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi rakendamisaja 

(a) rohkem uusi või täiendatud 
HIVi/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja 
teiste vaesusega seotud haiguste ravi 
menetlusi ning programmi rakendamisaja 
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lõpuks vähemalt ühe uue ravimenetluse 
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimenetluste parema või laialdasema 
kasutuse kohta vähemalt 30 juhendi 
avaldamine; vähemalt 20 uut võimalikku 
ravimenetlust kliinilise väljatöötamise 
etapis;

lõpuks vähemalt ühe uue ravimenetluse 
kasutuselevõtmine; olemasolevate 
ravimenetluste parema või laialdasema 
kasutuse kohta [xx] uue juhendi 
avaldamine; [xx] uut võimalikku 
ravimenetlust kliinilise väljatöötamise 
etapis;

Or. en

Selgitus

Eksperdid on raportöörile öelnud, et need eesmärgid ei pruugi tulemuste mõõtmiseks sobida, 
kuna mõned uued juhendid või leiutised on kasulikumad kui teised.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjakohaste riiklike programmide 
parem koordineerimine, ühitamine ja 
lõimimine Euroopa riiklike investeeringute 
kulutasuvuse suurendamiseks;

(c) asjakohaste riiklike programmide 
parem koordineerimine ning vajadusel
ühitamine ja lõimimine Euroopa riiklike 
investeeringute kulutasuvuse 
suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike ja 
erasektori muude rahastajatega;

(d) laiem rahvusvaheline koostöö riiklike 
ja/või erasektori muude rahastajatega, et 
tagada kõikide teadusuuringute 
maksimaalset mõju ja sünergia 
arvessevõtmist;

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suurem mõju, mis tuleneb tõhusast 
koostööst asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega (sh arenguabi).

(e) parem koordineerimine, 
kooskõlastamine ja vajadusel 
integreerimine asjakohaste Euroopa Liidu 
algatustega (sh arenguabi), et kasutada 
paremini sünergiat, luua täielikum 
innovatsiooniahel kliinilistest uuringutest 
ravini ja suurendada Euroopa avaliku 
sektori investeeringute tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tegevuseesmärgid (3) Tegevusnäitajad
Punktis 2 sätestatud erieesmärkide 
täitmiseks tuleb EDCTP2 programmi
lõpuks (2024. aastaks) täita järgmised 
tegevuseesmärgid, sh soovituslikud 
eesmärgid:

Punktis 2 sätestatud erieesmärkide 
täitmiseks tuleb EDCTP2 programmi
jooksul jälgida järgmisi tegevusnäitajaid:

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada toetatavate kliiniliste näitaja: suurendada selliste toetatavate 
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uuringute arvu EDCTP1 aegselt 88-lt 
vähemalt 150-ni;

kliiniliste uuringute arvu, mille tulemusena 
töötatakse välja uued tooted, protsessid, 
metoodika, diagnostika, ravi või ennetus.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: säilitada EDCTP2-IS-i 
rahastatavatest kliinilistest uuringutest 
vähemalt 50% Aafrikale või suurendada
seda osakaalu;

näitaja: säilitada või suurendada EDCTP2-
IS-i rahastatavates kliinilistes uuringutes 
Aafrikale suunatud osakaalu;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada avaldatavate 
retsenseeritud teadusartiklite arvu 
vähemalt 1000-ni;

näitaja: püüda suurendada avaldatavate 
retsenseeritud teadusartiklite arvu, nii et 
see ületaks EDCTP1 kolmekordselt;

Or. en

Selgitus

EDCTP1 jooksul avaldati 350 artiklit. Komisjoni tekstis soovitatakse seada eesmärgiks 1000, 
nii et protsendiliselt oleks kasv 186%. Võib-olla oleks lihtsam jätta siin arvud üldse välja.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt b – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: säilitada EDCTP2 programmi 
raames toetatavate Sahara-taguse Aafrika 
riikide arv (vähemalt 30) või suurendada 
seda;

näitaja: püüda säilitada või suurendada
EDCTP2 programmis osalevate Sahara-
taguse Aafrika riikide arvu;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada Sahara-taguse 
Aafrika teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 
mõeldud stipendiumide arvu EDCTP1 
aegselt 400-lt vähemalt 600-ni, kellest 
vähemalt 90 % jätkab teaduskarjääri 
Sahara-taguses Aafrikas vähemalt ühe 
aasta pärast stipendiumi saamist;

näitaja: suurendada Sahara-taguse Aafrika 
teadlastele ja teadusvaldkonna 
magistriõppe/doktoriõppe üliõpilastele 
mõeldud stipendiumide arvu EDCTP1 
aegselt 400-lt vähemalt 600-ni;

Or. en

Selgitus

Loodetavasti jätkavad paljud teadlased ka pärast stipendiumi lõppemist oma teadusuuringuid 
Aafrikas, kuid võib juhtuda, et teiste riikide teadusuuringute taristud sobivad nende 
uurimisprojektide edendamiseks paremini. Teadlaste liikuvust ei tohiks kunstlikult piirata.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada Sahara-taguses 
Aafrikas kliiniliste uuringute tegemiseks 
vajaliku võimekuse parandamiseks
kavandatavate tegevuste arvu EDCTP1 

näitaja: suurendada Sahara-taguses 
Aafrikas kliiniliste uuringute tegemiseks 
vajaliku võimekuse parandamiseks
kavandatud ning toetuse saanud tegevuste 



PR\1009060ET.doc 17/21 PE522.973v01-00

ET

aegselt 74-lt vähemalt 150-ni; arvu;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötada välja ühine teadusuuringute 
kava, prioriteetide määramise kriteeriumid 
ja ühised hindamiskriteeriumid:

(c) töötada programmi EDCTP2 jaoks
välja teadusuuringute kava, mis sisaldab 
ühiseid prioriteetide määramise
kriteeriumeid ja ühiseid 
hindamiskriteeriumeid, tunnistades, et 
riiklike programmide ja EDCTP panused 
võivad erineda, näiteks võivad riiklikud 
programmid teha mitterahalisi panuseid, 
kuid EDCTP ei või:

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: osalevate Euroopa riikide 
avaliku sektori investeeringutest vähemalt 
50% lõimitakse, ühitatakse või 
koordineeritakse EDCTP2 programmi 
kaudu;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt d – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: halduskulud moodustavad alla 
5 % EDCTP2-ISi eelarvest;

näitaja: halduskulud alla 5 % EDCTP2-ISi 
eelarvest;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt e – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eesmärk: suurendada arenguriikide
panust EDCTP1 aegselt 14 miljonilt 
vähemalt 30 miljoni euroni;

näitaja: arenguriikide panuse 
suurenemine EDCTP1 aegselt 14 miljonilt 
vähemalt 30 miljoni euroni;

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaesusega seotud haigusi hõlmavate 
riiklike uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

(a) vaesusega seotud haigusi hõlmavate 
riiklike uurimisprogrammide ja -tegevuste 
võrgustike loomise, koordineerimise, 
ühitamise, koostöö ja lõimimise 
edendamine teadus-, haldus- ja 
finantstasandil;

(Tõlkija märkus: tõlkeviga komisjoni tekstis. Peaks olema: nakkushaigusi)

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja 
tähelepanuta jäetud nakkushaiguste
kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine;

(b) vaesusega seotud haiguste, eelkõige 
HIVi/AIDSi, malaaria, tuberkuloosi ja 
tähelepanuta jäetud vaesusega seotud 
haiguste kliiniliste uuringutega seotud 
teadusuuringute ja asjakohaste tegevuste 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide arvu, Euroopa Liidu 
rahalise toetuse üksikasjaliku kasutuse, 
riiklike ja muude toetuste jaotamise, 
osalejatüüpide kohta, lisaks riikide 
andmeid ning teavet vahendusürituste ja 
levitamistegevuste kohta.

EDCTP-ISi hallatavate projektikonkursside 
puhul sisaldab aastaaruanne lisaks teavet 
rahastuse saamiseks esitatud ja välja 
valitud projektide, Euroopa Liidu rahalise 
toetuse üksikasjaliku kasutuse, riiklike ja 
muude toetuste jaotamise, osalejatüüpide 
kohta, lisaks riikide andmeid ning teavet 
vahendusürituste ja levitamistegevuste 
kohta.

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöör toetab EDCTP2 üldist eesmärki – kiirendada tõhusate, ohutute ja mõistliku hinnaga 
ravimenetluste kliinilist väljaarendamist vaesusega seotud haiguste jaoks. On vaja teha 
koostööd arenguriikidega, näiteks Sahara-taguse Aafrikaga, et saada jagu vaesusega seotud 
haigustest, mis mõjutavad miljardit inimest ja nõuavad traagilisel kombel tohutult palju 
inimelusid. Raportöör tunnistab, et vaesusega seotud haiguste levik mõjutab kogu maailma ja 
ka Euroopat, kus paljud neist haigustest on kaotatud.

Raportöör on seisukohal, et vaatamata EDCTP1 suhtelisele edule peab selle tähtsa töö 
humanitaaraspekti arvestades olema prioriteediks piisava väärtuse saamine kulutatud raha 
eest, et tagada parimate võimalike tulemuste saavutamine. Samuti on väga tähtis teha tihedat 
koostöö teiste avaliku- ja erasektori ning vabatahtlike organisatsioonidega, kes jagavad 
samasid eesmärke, ja seda mitte ainult liikmesriikide investeeringute maksimaalseks 
ärakasutamiseks, vaid ka selleks, et vältida kattumist ja topelttööd. Raportöör tunnistab, et 
erinevatel osalisriikidel on tihti oma investeerimis- ja teadusuuringute programmid, ning 
tervitab mitmekesisust, kuna sellest on sageli suurt kasu. Ta soovitab suhtuda 
kaasrahastamisse paindlikult, võimaldades riikidel osaleda mitterahaliste panustega.

ELi kulutustel peab olema selge kontrolljälg, nii et EDCTP vastutaks avaliku sektori raha 
kulutamise eest. Komisjonil peaks olema õigus viia ise läbi auditeid, kuid see ei tohi mõjutada 
Euroopa Liidu Kontrollikoja sõltumatust ega rolli. 

Ehkki raportöör toetab EDCTP programmi üldiseid ja konkreetseid eesmärke, on ta mures, et 
teatud eesmärgid, mis on liigitatud nn tegevuseesmärkide alla, võivad anda saavutustest vale 
pildi, nendega võidakse manipuleerida ja need võivad mitte kajastada tegelikke edusamme 
peaeesmärgi osas – leida vaktsiine ja ravi ning täiustada protseduure või protsesse. Seepärast 
soovitab raportöör asendada ranged „eesmärgid” mitmete uuringute ja osalevate riikide puhul 
„näitajatega”.

Osalejate arvu suurendamine peaks olema prioriteet ning uutel tulijatel peaks olema lihtne 
juurdepääs teabele ja rahastamisvõimalustele. Raportööri arvates aitaks seda saavutada, kui 
eraldada programmi „Horisont 2020” veebilehel eraldi ja selgelt märgistatud peatükk ainult 
teabe levitamiseks taotluste kohta ja EDCTP2 uuringute kohta. Võimalusi tuleks eelnevalt 
laialdaselt reklaamida, kui see on võimalik. Raportöör peab ka väga oluliseks tagada, et 
EDCTP2 programmile rakendataks programmis „Horisont 2020” sätestatud avatud 
juurdepääsu põhimõtet. Raportöör kiidab heaks välja pakutud täiendavad meetmed 
läbipaistvuse osas.

Raportöör ei tee muudatusettepanekuid sihikule võetavate haiguste nimekirja ning on 
seisukohal, et see nimekiri ei peaks olema suletud ega ka pikem. Osalevad teadlased ei tea 
ette, missuguste tulemusteni nad jõuavad. Seega on oluline säilitada paindlikkus, et saaks 
toetada kõige suurema potentsiaaliga projekte ja et raha ei kulutataks projektidele ainult 
sellepärast, et nad on nimekirjas. Raportöör soovitab jätta välja viited, mis võiksid piirata 
uuringute ulatust ainult nakkushaigustega.

Lõpetuseks tervitaks raportöör teiste osapoolte mõtteid EDCTP2 kestuse kohta. Selles osas ei 
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ole ta muudatusettepanekuid esitanud. Raportöör mõistab, et niisuguste kliiniliste uuringute 
projektide lõpetamiseks on vaja rohkem aega ja et kolmeaastane pikendamine pärast 2020. 
aastat võib olla projekti eduks otsustava tähtsusega. Raportöör usub siiski, et kõik vahendid 
tuleks eraldada 2020. aastaks ja valdav enamus neist ka samaks aastaks kulutada.


