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Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta 
useiden jäsenvaltioiden käynnistämään toiseen Euroopan maiden ja kehitysmaiden 
väliseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan yhteistyökumppanuusohjelmaan 
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0498),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0222/2013),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 (2014–2020) on … 
2013 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o .../20134

perustettu tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’, jonka tavoitteena on 
parantaa tutkimuksen ja innovoinnin 
vaikutuksia vahvistamalla julkisen sektorin 
sisäisiä kumppanuuksia muun muassa 

(2) Horisontti 2020 (2014–2020) on … 
2013 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o …/20134, 
perustettu tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma, jäljempänä ’Horisontti 2020 
–puiteohjelma’, jonka tavoitteena on 
parantaa tutkimuksen ja innovoinnin 
vaikutuksia lisäämällä synergiaa ja 
koordinointia ja välttämällä tarpeettomat 
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siten, että unioni osallistuu useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

päällekkäisyydet kansainvälisten, 
kansallisten ja alueellisten 
tutkimusohjelmien kanssa. Nämä 
tavoitteet olisi saavutettava julkisen 
sektorin sisäisissä kumppanuuksissa, 
myös unionin osallistumisessa useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti, 
ja kyseisten kumppanuuksien olisi myös 
täytettävä edellä mainitussa asetuksessa ja 
erityisesti sen 26 artiklassa vahvistetut 
ehdot ja niissä olisi noudatettava yleisiä 
periaatteita ja etenkin viestintää ja tiedon 
levittämistä ja avointa saatavuutta 
koskevia ehtoja.

__________________ __________________
4EUVL... [Horisontti 2020 -puiteohjelma]. 4EUVL... [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

Or. en

Perustelu

Lisäyksiä Horisontti 2020 -puiteohjelman ja etenkin sen johdanto-osan 39 kappaleen ja 26 
artiklan huomioon ottamiseksi. On myös tärkeää taata Horisontti 2020:n 18 artiklan b 
alakohdassa tarkoitetut avoimen saatavuuden periaatteet sekä viestintää ja tiedon levittämistä 
koskevan 28 artiklan täytäntöönpano. 

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8. 
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille. 

(4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat 
vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan 
väliarviointikertomuksen8. 
Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan 
EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen 
tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden 
kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja 
sen avulla on alettu kuroa umpeen 
pohjoisen ja etelän välistä kuilua 
vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja 
tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja 
työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille. 
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Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on otettava 
huomioon eräitä keskeisiä ongelmia eli 
EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja 
laajennettava, eurooppalaisten kansallisten 
ohjelmien yhdentämistä olisi parannettava 
entisestään; yhteistyötä muiden tärkeiden 
julkisten ja yksityisten rahoittajien, kuten 
lääketeollisuuden, kanssa on vahvistettava 
ja laajennettava; olisi kehitettävä 
synergiaetuja unionin ulkopoliittisten 
toimien ja erityisesti unionin kehitysavun 
kanssa; yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä 
olisi selvennettävä ja yksinkertaistettava; 
seurantavälineitä on vahvistettava.

Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden välisessä kliinisiä 
tutkimuksia koskevassa toisessa 
yhteistyökumppanuusohjelmassa, 
jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on otettava 
huomioon eräitä keskeisiä ongelmia eli 
EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja 
laajennettava, eurooppalaisten kansallisten 
ohjelmien koordinointia, yhteistyötä ja 
tarvittaessa yhdentämistä olisi 
parannettava entisestään; yhteistyötä 
muiden tärkeiden julkisten ja yksityisten 
rahoittajien, kuten lääketeollisuuden, 
kanssa on vahvistettava ja laajennettava; 
olisi kehitettävä synergiaetuja unionin 
ulkopoliittisten toimien ja erityisesti 
unionin kehitysavun kanssa; 
yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi 
selvennettävä ja yksinkertaistettava; 
seurantavälineitä on vahvistettava.

__________________ __________________
8Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

8Van Velzen ym., riippumaton 
ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 
2009.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan 
vähentämistä kehitysmaissa, etenkin 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjumiseen tarkoitettujen 

(28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty 
luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja 
rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen 
vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan 
vähentämistä kehitysmaissa, etenkin 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjumiseen tarkoitettujen 



PE522.973v01-00 8/22 PR\1009060FI.doc

FI

tehokkaiden, turvallisten ja 
kohtuuhintaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, 
kyseinen tavoite voidaan toiminnan 
laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

tehokkaiden, turvallisten, käytettävissä 
olevien, asianmukaisten ja 
kohtuuhintaisten lääketieteellisten 
toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, 
kyseinen tavoite voidaan toiminnan 
laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Säännöistä, jotka koskevat 
yritysten, tutkimuskeskusten ja 
korkeakoulujen osallistumista 
seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä 
tutkimustulosten levittämistä (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun asetuksen N:o 1906/2006/EY 
nojalla perustettu ja komission 
hallinnoima osallistujien takuurahasto on 
osoittautunut tärkeäksi 
suojamekanismiksi, joka vähentää 
sellaisiin saataviin liittyviä riskejä, joita 
sääntöjen vastaisesti toimineet osallistujat 
eivät maksa takaisin. Asetuksen (EU) N:o 
... [Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] mukaisesti perustettu 
osallistujien takuurahasto ei kuitenkaan 
ehkä ole oikeudellisesti sovellettavissa 
EDCTP2-ohjelmaan, ja siksi komission 
olisi annettava ehdotuksia, joilla 
varmistetaan, että kyseinen rahasto tai 
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vastaava rahasto on käytettävissä 
katettaessa kaikkia EDCTP2-ohjelmaan 
liittyviä rahoituselimiä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;

a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia 
riippumatta siitä, ovatko ne 
luontoissuorituksia vai varsinaisia 
rahoitusosuuksia;

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa kaikkien 
muiden EDCTP2-ohjelmaan 1 artiklan 
2 kohdan mukaisesti osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 –
puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
rahoitusosuuksia.

b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa kaikkien 
muiden EDCTP2-ohjelmaan 1 artiklan 
2 kohdan mukaisesti osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
rahoitusosuuksia riippumatta siitä, ovatko 
ne luontoissuorituksia vai varsinaisia 
rahoitusosuuksia.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusosuus maksetaan unionin 
yleisen talousarvion määrärahoista, jotka 
on varattu päätöksellä … /2013/EU 
perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevan 
erityisohjelman asianmukaisille osille 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
vi alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan 
mukaisesti.

2. Rahoitusosuus maksetaan unionin 
yleisen talousarvion määrärahoista, jotka 
on varattu Horisontti 2020 -puiteohjelman 
asianmukaisille osille, ja erityisesti 
erityistavoitteen ”Terveys, väestönmuutos 
ja hyvinvointi” määrärahoista asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 
ja 61 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Perustelu: Lisäyksellä kuvataan täsmällisemmin, mistä Horisontti 2020 -erityisohjelman P2P-
rahoitusosuus tarkalleen ottaen tulee – katso rahoitusselvitys.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimet on sisällytettävä EDCTP2-
ohjelman työsuunnitelmaan, jonka 
EDCTP2-IS hyväksyy vuosittain 
kansainvälisenä vertaisarviointina 
toteutettavan toimien ulkopuolisen 
arvioinnin myönteisen tuloksen 
perusteella asetuksen (EU) N:o ... 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja ottaen huomioon toimien 
vaikutuksen EDCTP2-ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimet on sisällytettävä EDCTP2-
ohjelman työsuunnitelmaan, jonka 
EDCTP2-IS hyväksyy vuosittain 
kansainvälisenä vertaisarviointina 
toteutettavan toimien ulkopuolisen 
arvioinnin päädyttyä myönteiseen
tulokseen EDCTP2-ohjelman tavoitteista. 

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EDCTP2-IS voi käynnistää yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä kolmansien maiden tai 
niiden tieteellisten ja teknologisten 
järjestöjen ja virastojen kanssa, 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tai 
muiden kolmansien osapuolten, erityisesti 
kansalaisjärjestöjen, kanssa asetuksen (EU) 
N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] 11 artiklaan perustuvien 
sääntöjen mukaisesti, jos yhteiset 
ehdotuspyynnöt sisältyvät 
työsuunnitelmaan.

4. EDCTP2-IS voi käynnistää yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä kolmansien maiden tai 
niiden tieteellisten ja teknologisten 
järjestöjen ja virastojen kanssa, 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tai 
muiden kolmansien osapuolten, erityisesti 
kansalaisjärjestöjen ja tuotekehittelyä 
tekevien organisaatioiden, kanssa 
asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] 11 artiklaan 
perustuvien sääntöjen mukaisesti, jos 
yhteiset ehdotuspyynnöt sisältyvät 
työsuunnitelmaan.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 
2020 -puiteohjelman osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevat säännöt] 
mukaisesti perustettu osallistujien 
takuurahasto ei ehkä ole oikeudellisesti 
sovellettavissa EDCTP2-ohjelmaan, ja 
siksi komissio antaa ehdotuksia, joilla 
varmistetaan, että kyseinen rahasto tai 
vastaava rahasto on käytettävissä 
katettaessa kaikkia EDCTP2-ohjelmaan 
liittyviä rahoituselimiä.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi päättää suorittaa 
1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen itse.

2. Komissio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa ja osallistuvia 
valtioita kuullen päättää suorittaa 
1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen itse, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin 
tilintarkastustuomioistuimen 
riippumattomuutta tai roolia.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikista osallistumispyynnöistä ja 
-mahdollisuuksista on tiedotettava 
laajalti, mukaan luettuna komission 
Horisontti 2020 -verkkosivusto, jossa on 
oltava itsenäinen EDCTP2-ohjelmaa 
käsittelevä kokonaisuus. 

Or. en

Perustelu

Osallistumispyyntöjä ja soveltamismenettelyjä koskevia tietoja olisi “markkinoitava” 
näkyvästi, myös Horisontti 2020 -verkkosivustolla, jotta voidaan lisätä osallistumista yleisesti 
ja etenkin uusien tulokkaiden kohdalla.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa 
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten ja kohtuuhintaisten 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kanssa.

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen 
liittyvistä sairauksista aiheutuvaa 
yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa 
kehitysmaissa ja etenkin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla 
köyhyyteen liittyvien sairauksien 
torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, 
turvallisten, käytettävissä olevien, 
asianmukaisten ja kohtuuhintaisten 
lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä 
kehittämistä yhteistyössä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kanssa.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, 
malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien 
tai parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen 
toimenpide ja on annettu vähintään 30
ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten 
toimenpiteiden käytön parantamisesta tai 
laajentamisesta ja on edistytty vähintään 
20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen 
toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.

(a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, 
malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien 
sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien 
tai parannettujen lääketieteellisten 
toimenpiteiden määrää lisätään siten, että 
ennen ohjelman päättymistä on saatu 
aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen 
toimenpide ja on annettu [xx] uudet ohjeet 
olemassa olevien lääketieteellisten 
toimenpiteiden käytön parantamisesta tai 
laajentamisesta ja on edistytty [xx] 
kehitteillä olevan lääketieteellisen 
toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

Asiantuntijat ovat maininneet esittelijälle, että tavoitteet eivät ole kenties tuloksien kannalta 
asianmukainen toimi, koska eräistä uusista ohjeista tai toimenpiteistä on enemmän hyötyä 
kuin toisista. 
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parannetaan asiaan liittyvien 
kansallisten ohjelmien koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
Euroopan julkisten investointien 
kustannustehokkuuden parantamiseksi;

(c) parannetaan asiaan liittyvien 
kansallisten ohjelmien koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja tarvittaessa 
yhdentämistä Euroopan julkisten 
investointien kustannustehokkuuden 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 2 kohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) laajennetaan muiden julkisten ja 
yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä.

(d) laajennetaan muiden julkisten ja/tai
yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan 
varmistaa, että kaiken tutkimuksen 
vaikutukset maksimoidaan ja että 
synergia voidaan ottaa huomioon.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) parannetaan ohjelman vaikutusta 
tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden, 

(e) parannetaan asiaan liittyvien Euroopan 
unionin aloitteiden, myös EU:n 
kehitysavun, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja tarvittaessa 



PR\1009060FI.doc 15/22 PE522.973v01-00

FI

myös EU:n kehitysavun, kanssa. yhdentämistä, jotta voidaan hyödyntää 
paremmin synergiaa, luoda täydellisempiä 
innovointiketjuja aina kliinisistä kokeista 
hoidon antamiseen ja lisätä Euroopan 
julkisten investointien vaikuttavuutta.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 3 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Toiminnalliset tavoitteet (3) Toiminnalliset indikaattorit
Edellä 2 kohdassa esitettyjen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi on 
toteutettava seuraavat toiminnalliset 
tavoitteet, mukaan luettuina ohjeelliset 
tavoitteet, ennen EDCTP2-ohjelman 
päättymistä vuonna 2024.

Edellä 2 kohdassa esitettyjen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi on 
EDCTP2-ohjelman aikana seurattava 
seuraavia indikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään tuettavien kliinisten 
tutkimusten lukumäärää vähintään 
150:een, kun sen EDCTP1-ohjelman 
aikana on ollut 88.

Indikaattori: lisätään sellaisten tuettavien 
kliinisten tutkimusten lukumäärää, jotka 
johtavat uusiin tuotteisiin, prosesseihin, 
menetelmiin, diagnostiikkaan, 
hoitomuotoihin tai ennaltaehkäisemiseen.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: säilytetään EDCTP2-IS:n 
rahoittamien, Afrikan maiden johdolla 
toteutettavien kliinisten tutkimusten osuus 
ennallaan tai lisätään sitä vähintään 
50 prosenttiin tutkimuksista.

Indikaattori: säilytetään EDCTP2-IS:n 
rahoittamien, Afrikan maiden johdolla
toteutettavien kliinisten tutkimusten osuus 
ennallaan tai lisätään sitä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään julkaistujen 
vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien 
lukumäärää vähintään 1 000:een.

Indikaattori: pyritään lisäämään
julkaistujen vertaisarvioitujen tieteellisten 
artikkelien lukumäärä kolminkertaiseksi 
EDCTP1-ohjelmaan verrattuna.

Or. en

Perustelu

EDCTP1-ohjelman aikana julkaistiin 350 artikkelia. Komission tekstissä suositellaan 
tavoitteeksi tuhatta artikkelia, joten prosentuaalinen lisäys olisi 186 prosenttia. Lienee 
helpompaa jättää täsmälliset luvut kokonaan pois.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: säilytetään EDCTP2-ohjelmasta 
tukea saavien Saharan eteläpuolisen 
maiden lukumäärä ennallaan tai lisätään

Indikaattori: pyritään säilyttämään 
EDCTP2-ohjelmasta Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maiden EDCTP2-
ohjelmaan osallistuminen ennallaan tai 
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sitä vähintään 30:een. lisäämään sitä.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
Afrikan tutkijoille ja M.Sc./Ph.D-
tutkintoon opiskeleville myönnettävien 
apurahojen määrää vähintään 600:aan 
(EDCTP1-ohjelmassa niitä on ollut 400), 
edellyttäen että vähintään 90 prosenttia 
opiskelijoista jatkaa tutkijan uraa 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
vähintään vuoden ajan apurahan saannin 
jälkeen.

Indikaattori: lisätään Saharan 
eteläpuolisen Afrikan tutkijoille ja 
M.Sc./Ph.D-tutkintoon opiskeleville 
myönnettävien apurahojen määrää 
vähintään 600:aan (EDCTP1-ohjelmassa 
niitä on ollut 400).

Or. en

Perustelu

Monien tutkijoiden toivotaan jatkavan tutkimustyötään Afrikassa apurahan saamisen 
päätyttyä, mutta on mahdollista, että muiden maiden infrastruktuuri soveltuu paremmin 
tutkimushankkeiden edistämiseen. Tutkijoiden liikkuvuutta ei saisi rajoittaa keinotekoisesti.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen 
Afrikan kliinisten tutkimusten 
toteuttamisvalmiuksien kehittämiseen 
liittyvien, tukea saavien toimien määrää 
vähintään 150:een (EDCTP1-ohjelmassa 
niitä on ollut 74).

Indikaattori: lisätään Saharan 
eteläpuolisen Afrikan kliinisten 
tutkimusten toteuttamisvalmiuksien 
kehittämiseen liittyvien, tukea saavien 
toimien määrää.

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – c alakohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Luodaan yhteinen tutkimusohjelma, 
ensisijaisten tavoitteiden asettamista 
koskevat kriteerit ja yhteinen arviointi.

(c) Luodaan EDCTP2-ohjelmalle 
tutkimusohjelma, jossa on ensisijaisten 
tavoitteiden asettamista koskevat yhteiset 
kriteerit ja yhteinen arviointi, samalla kun 
todetaan, että kansallisista ohjelmista ja 
EDCTP-ohjelmasta peräisin olevat 
rahoitusosuudet voivat poiketa toisistaan, 
sillä esimerkiksi kansallisten ohjelmien 
osuus voi olla luontoissuoritus, kun taas 
EDCTP-ohjelman osuus ei voi olla 
luontoissuoritus. 

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tavoite: vähintään 50 prosenttia 
osallistuvien Euroopan valtioiden 
julkisista investoinneista yhdennetään, 
yhdenmukaistetaan tai koordinoidaan 
EDCTP2-ohjelman puitteissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tavoite: hallinnollisten kustannusten 
osuus on alle 5 prosenttia EDCTP2-IS:n 
talousarviosta.

Indikaattori: hallinnollisten kustannusten 
osuus alle 5 prosenttia EDCTP2-IS:n 
talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 kohta – e alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoite: lisätään kehitysmaista saatavien 
rahoitusosuuksien määrää siten, että ne 
ovat vähintään 30 miljoonaa euroa
(EDCTP1-ohjelmassa 14 miljoonaa euroa).

Indikaattori: lisätään kehitysmaista 
saatavien rahoitusosuuksien määrää 
vähintään 30 miljoonaan euroon
(EDCTP1-ohjelmassa 14 miljoonaa euroa).

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä tarttuvia
tauteja koskevien kansallisten 
tutkimusohjelmien ja toimien 
verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

(a) edistetään köyhyyteen liittyviä tauteja 
koskevien kansallisten tutkimusohjelmien 
ja toimien verkostoitumista, koordinointia, 
yhdenmukaistamista ja yhdentämistä 
tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja 
vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien
tautien yhteydessä;

(b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla 
toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien 
sairauksien ja erityisesti HI-
viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja 
vähälle huomiolle jääneiden köyhyyteen 
liittyvien tautien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot 
unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä 
tietoja kansallisen ja muun rahoituksen 
jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista sekä välitystapahtumista ja 
tiedonlevittämistoimista.

EDCTP-IS:n hallinnoimien 
ehdotuspyyntöjen osalta 
vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja 
esitetyistä ja rahoitettaviksi valituista 
hankkeista, tarkat tiedot unionin 
rahoitusosuuden käytöstä sekä tietoja 
kansallisen ja muun rahoituksen jaosta, 
osallistujatyypeistä, maakohtaisista 
tilastoista sekä välitystapahtumista ja 
tiedonlevittämistoimista.

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä kannattaa EDCTP2-ohjelman yleistä tavoitetta, jonka mukaan joudutetaan 
köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, turvallisten ja 
kohtuuhintaisten lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä kehitystyötä. Esittelijä toteaa, että 
työtä on tehtävä kumppanuudessa kehitysmaiden kanssa, kuten Saharan eteläpuolisen Afrikan 
maiden kanssa, jotta voidaan reagoida köyhyyteen liittyvien sairauksien kielteisiin 
vaikutuksiin, jotka heijastuvat miljardin ihmisen elämään ja joiden vuoksi menehtyy 
traagisesti valtaisa määrä ihmisiä. Esittelijä toteaa myös, että köyhyyteen liittyvien 
sairauksien leviäminen vaikuttaa laajemmalti maailmalla ja etenkin Euroopassa, jossa monet 
näistä sairauksista on onnistuttu kitkemään.

Esittelijä katsoo, että vaikka EDCTP1-ohjelma oli suhteellisen menestyksekäs, kun otetaan 
huomioon tämän merkittävän työn humanitaarinen näkökulma, ensisijaiseksi tavoitteeksi on 
asetettava vastineen saaminen rahalle, jotta voidaan taata, että saadaan aikaan 
mahdollisimman hyviä tuloksia. On myös erittäin tärkeää koordinoida toimintaa tiiviisti 
samanlaisiin tavoitteisiin pyrkivien muiden yksityisen ja julkisen sektorin ja 
vapaaehtoissektorin organisaatioiden kanssa, jotta voidaan sekä optimoida jäsenvaltioiden 
investoinnit että välttää toiminnan päällekkäisyyttä. Esittelijä myöntää, että eri 
osallistujamailla on jatkuvasti omat investointi- ja tutkimusohjelmansa, ja hän pitää 
monimuotoisuutta myönteisenä, koska siitä voidaan usein saada suurta hyötyä. Hän 
suosittelee soveltamaan joustavaa lähestymistapaa yhteisrahoitukseen, koska näin maat voivat 
osallistua toimintaan hoitamalla rahoitusosuutensa luontoissuorituksina.

EU:n menojen kirjausketjua on kyettävä seuraamaan loppuun saakka, joten EDCTP-ohjelman 
on oltava vastuussa käyttämistään julkisista varoista. Komission olisi voitava teettää 
tilintarkastuksia, mutta se ei saa vaarantaa Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen 
riippumattomuutta eikä roolia. 

Vaikka esittelijä kannattaa EDCTP-ohjelman yleis- ja erityistavoitteita, hän on huolissaan 
siitä, että tietyt "toiminnallisina tavoitteina" ehdotetut tavoitteet saattavat antaa väärän 
käsityksen saavutuksista ja ne voivat olla alttiina manipuloinnille. Siten ne eivät ehkä anna 
oikeaa kuvaa siitä, miten on edistytty ensisijaisessa tavoitteessa eli rokotteiden, hoitomuotojen 
ja terapioiden kehittämisessä sekä menettelyjen tai prosessien parantamisessa. Siksi esittelijä 
ehdottaa, että kokeiden ja osallistuvien maiden lukumäärää koskevat kovat “tavoitteet” 
muutetaan “indikaattoreiksi”.

Osallistumisen lisääminen olisi asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi ja uusien tulokkaiden 
olisi kyettävä saamaan helposti tietoja rahoitusmahdollisuuksista. Esittelijä ehdottaa, että tämä 
toteutettaisiin varmistamalla, että Horisontti 2020 -verkkosivustolla on erillinen selkeästi 
otsikoitu oma kokonaisuus, joka varataan pelkästään EDCTP2-ohjelman kokeita koskeviin 
hakemuksiin liittyvien tietojen ja muiden ohjelmaa koskevien tietojen levittämiseen. 
Mahdollisuuksista olisi tiedotettava mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen. 
Esittelijä haluaa myös varmistaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelmassa vahvistettuja, 
julkaisuja koskevaa avoimen saatavuuden periaatteita sovelletaan myös EDCTP2-ohjelmassa. 
Esittelijä pitää myönteisenä, että avoimuutta varten ehdotetaan lisätoimenpiteitä.
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Esittelijä ei ehdota tarkistuksia käsiteltävien sairauksien luetteloon ja hän suosittelee 
välttämään sekä suljettua luetteloa että pidempää luetteloa. Asianomaiset tutkijat eivät tiedä 
alussa, millaisiin päätelmiin he päätyvät. Siksi on tärkeää huolehtia joustavuudesta, jotta 
tuettaisiin kaikkein lupaavimmilta vaikuttavia hankkeita eikä rahaa kylvettäisi hankkeisiin 
pelkästään siitä syystä, että ne ovat luettelossa. Esittelijä ehdottaa kaikkien sellaisten 
viittausten poistamista, jotka saattaisivat rajata soveltamisalan pelkästään ”tarttuviin” 
tauteihin.

Esittelijä olisi viimeisenä seikkana kiinnostunut kuulemaan muiden osapuolten näkemyksiä 
EDCTP-ohjelman ehdotetusta kestosta. Hän ei ole esittänyt asiasta tarkistuksia tässä 
vaiheessa. Hän ymmärtää, että tämän luonteisten kliinisiä kokeita koskevien hankkeiden 
loppuun saattamiseen saatetaan tarvita enemmän aikaa, ja että kolmen vuoden pidennys 
vuoden 2020 jälkeen saattaa olla ratkaisevaa hankkeen onnistumisen kannalta. Hän katsoo 
kuitenkin, että kaikki varat olisi sidottava vuoteen 2020 mennessä ja että suurin osa niistä olisi 
käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä.


