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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Uniónak a több tagállam által közösen indított, az „Európai és fejlődő 
országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban” című második programban való 
részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0498),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
185. cikkére, valamint 188. cikkének második bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0222/2013),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), 
amelyet az 2013. …..-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet4

hozott létre (a továbbiakban: „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram) 
azt a célt szolgálja, hogy jelentősebb hatást 
gyakoroljon a kutatásra és az innovációra 
azáltal, hogy hozzájárul a közszektoron 
belüli társulások megerősítéséhez, többek 
között a Szerződés 185. cikkének 

(2) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020), 
amelyet a 2013. …..-i …/20134/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet4

hozott létre (a továbbiakban: „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram) 
azt a célt szolgálja, hogy jelentősebb hatást 
gyakoroljon a kutatásra és az innovációra 
azáltal, hogy a nemzetközi, nemzeti és 
regionális kutatási programokkal
szorosabb szinergiákat alakít ki, fokozza a 
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megfelelő, több tagállam által indított 
programokban történő uniós részvétellel.

koordinációt, és elkerüli a szükségtelen 
átfedéseket. A közszektoron belüli 
társulásoknak, többek között a Szerződés 
185. cikkének megfelelő, több tagállam 
által indított programokban történő uniós 
részvételnek törekedniük kell e célok 
elérésére, meg kell felelniük az említett 
rendeletben – különösen a 26. cikkben –
meghatározott feltételeknek, és teljes 
mértékben összhangban kell lenniük az 
általános elvekkel, különösen az 
információk közlésére és terjesztésére, 
valamint a nyílt hozzáférésre vonatkozó 
feltételekkel.

__________________ __________________
4 HL... [Horizont 2020 keretprogram]. 4 HL... [Horizont 2020 keretprogram].

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020 keretprogramnak, és különösen a (39) preambulumbekezdésnek és a 26. 
cikknek megfelelő kiegészítések. Egyúttal fontos garantálni a „Horizont 2020” keretprogram 
18. cikkének b) pontjában megállapított, nyílt hozzáféréssel kapcsolatos elveket, valamint az 
információ közléséről és terjesztéséről szóló 28. cikket.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 

(4) 2009-ben független szakértők 
elfogadták az EDCTP1 időközi 
értékeléséről szóló jelentést8. A szakértői 
testület véleménye szerint az EDCTP1 
egyedi platformot biztosított az afrikai 
tudósokkal folytatott valódi párbeszéd 
számára, és megkezdte az észak és dél 
közötti szakadék áthidalását azáltal, hogy 
kutatási kapacitásokat hozott létre, továbbá 
tanulási és munkalehetőségeket biztosított 
a fiatal afrikai kutatók részére. E jelentés 
alapján az „Európai és fejlődő országok 
közötti partnerség a klinikai 
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vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; tovább kell javítani az európai 
nemzeti programok integrációját; erősíteni 
kell és ki kell terjeszteni a más jelentős 
állami és magánfinanszírozókkal, beleértve 
a gyógyszeripart is, folytatott 
együttműködést; fejleszteni kell az európai 
külkapcsolati politikai fellépésekkel, 
különösen az uniós fejlesztési segéllyel 
fennálló szinergiákat; egyértelműbbé és 
egyszerűbbé kell tenni a társfinanszírozásra 
vonatkozó szabályokat; erősíteni kell a 
nyomonkövetési eszközöket.

vizsgálatokban” című második programban 
(a továbbiakban: „EDCTP2-program”) a 
következő alapvető kérdéseket kell 
figyelembe venni: az EDCTP1 jelenlegi 
hatókörét meg kell változtatni és ki kell 
szélesíteni; tovább kell javítani az európai 
nemzeti programok koordinációját, 
együttműködését és – adott esetben –
integrációját; erősíteni kell és ki kell 
terjeszteni a más jelentős állami és 
magánfinanszírozókkal, beleértve a 
gyógyszeripart is, folytatott 
együttműködést; fejleszteni kell az európai 
külkapcsolati politikai fellépésekkel, 
különösen az uniós fejlesztési segéllyel 
fennálló szinergiákat; egyértelműbbé és 
egyszerűbbé kell tenni a társfinanszírozásra 
vonatkozó szabályokat; erősíteni kell a 
nyomonkövetési eszközöket.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

8 Van Velzen et al., Független külső 
értékelő jelentés, 2009. december.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket – a tagállamok egyedül nem 
tudják kielégítően megvalósítani a mind 
emberi, mind pedig anyagi tekintetben 

(28) Mivel e határozat céljait – nevezetesen 
azt, hogy hozzájáruljon a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különös tekintettel a 
szubszaharai Afrikára, azáltal, hogy 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos, hozzáférhető, megfelelő és 
elérhető orvosi beavatkozások kialakítását 
célzó klinikai fejlesztéseket – a tagállamok 
egyedül nem tudják kielégítően 
megvalósítani a mind emberi, mind pedig 
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elérendő szükséges kritikus tömeg hiánya 
következtében, és ezért – az intézkedés 
terjedelme miatt – azok az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók, az Unió az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke 
szerinti szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Ez a határozat – az említett cikkben 
megállapított arányosság elvével 
összhangban – nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket,

anyagi tekintetben elérendő szükséges 
kritikus tömeg hiánya következtében, és 
ezért – az intézkedés terjedelme miatt –
azok az Unió szintjén jobban 
megvalósíthatók, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke szerinti 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Ez a határozat 
– az említett cikkben megállapított 
arányosság elvével összhangban – nem lépi 
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A hetedik keretprogram (2007–
2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a 
kutatóközpontok és az egyetemek 
részvételére, valamint a kutatási 
eredmények terjesztésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2006. 
december 18-i 1906/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrehozott és a Bizottság által kezelt 
résztvevői garanciaalap fontos 
védőmechanizmusnak bizonyult, és 
enyhítette a kötelezettségeiket nem 
teljesítő résztvevők lejárt és vissza nem 
fizetett tartozásaival kapcsolatos 
kockázatokat. Ugyanakkor lehetséges, 
hogy a(z) …/EU rendelet [a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályai] alapján létrehozott új részvételi 
garanciaalap jogilag nem megfelelő az 
EDCTP2-program számára, ezért a 
Bizottságnak javaslatokat kell 
előterjesztenie annak biztosítására, hogy a 
szóban forgó alap – vagy valamely 
hasonló alap – az EDCTP2-programhoz 
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fűződő valamennyi finanszírozó testületre 
kiterjedően rendelkezésre áll.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 594 millió EUR az 1. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt részt vevő államok 
hozzájárulásaival megegyező mértékben;

a) 594 millió EUR az 1. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt részt vevő államok 
– természetbeni vagy pénzügyi –
hozzájárulásaival megegyező mértékben;

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 89 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk (2) 
bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott hozzájárulásokkal megegyező 
mértékben.

b) 89 millió EUR a bármely más, az 
EDCTP2-programban az 1. cikk (2) 
bekezdésével összhangban részt vevő 
tagállam vagy a „Horizont 2020” 
keretprogramhoz társult ország által 
nyújtott – természetbeni vagy pénzügyi –
hozzájárulásokkal megegyező mértékben.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hozzájárulást a(z) …/2013/EU 
határozattal létrehozott „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi program érintett részeihez az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
elkülönített költségvetési előirányzatból 
kell kifizetni a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontja 
vi. alpontjának, valamint 60. és 61. 
cikkének megfelelően.

(2) A hozzájárulást a „Horizont 2020” 
keretprogram érintett részeihez az Európai 
Unió általános költségvetéséből 
elkülönített költségvetési előirányzatból, 
különösen pedig az „Egészség, 
demográfiai változások és jólét” 
elnevezésű egyedi célkitűzés keretében 
elkülönített előirányzatból kell kifizetni a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontja vi. alpontjának, 
valamint 60. és 61. cikkének megfelelően.

Or. en

Indokolás

Indokolás: annak érdekében tett kiegészítések, hogy még egyértelműbbé váljon, pontosan 
honnan származik a Horizont 2020 keretprogramon belül a P2P-hez adott uniós hozzájárulás 
– lásd a pénzügyi kimutatást.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységeket fel kell tüntetni az 
EDCTP2-program munkatervében, amelyet 
az EDCTP2-VS évente fogad el [a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályairól szóló] …/…/EU rendelet 14. 
cikkének (1) bekezdése szerinti
nemzetközi szakmai értékelés által végzett 
külső értékelés pozitív eredményét 
követően.

A tevékenységeket fel kell tüntetni az 
EDCTP2-program munkatervében, amelyet 
az EDCTP2-VS évente fogad el 
nemzetközi szakmai értékelés által végzett 
külső értékelés pozitív eredményét 
követően.

Or. en
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Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a munkatervben szerepel ilyen 
tevékenység, az EDCTP2-VS harmadik 
országokkal, illetve azok tudományos vagy 
technológiai szervezeteivel és 
ügynökségeivel, nemzetközi 
szervezetekkel vagy egyéb harmadik 
személyekkel, különösen nem kormányzati 
szervezetekkel közös felhívásokat tehet 
közzé, összhangban a …/…/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályai] 11. cikke alapján kialakított 
szabályokkal.

(4) Ha a munkatervben szerepel ilyen 
tevékenység, az EDCTP2-VS harmadik 
országokkal, illetve azok tudományos vagy 
technológiai szervezeteivel és 
ügynökségeivel, nemzetközi 
szervezetekkel vagy egyéb harmadik 
személyekkel, különösen nem kormányzati 
szervezetekkel és termékfejlesztési 
szervezetekkel közös felhívásokat tehet 
közzé, összhangban a …/…/EU rendelet [a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályai] 11. cikke alapján kialakított 
szabályokkal.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Előfordulhat, hogy az …/EU rendelet 
[a „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram részvételi és terjesztési 
szabályai] alapján létrehozott új részvételi 
garanciaalap jogilag nem megfelelő az 
EDCTP2-program számára, ezért a 
Bizottságnak javaslatokat kell 
előterjesztenie annak biztosítására, hogy a 
szóban forgó alap – vagy valamely 
hasonló alap – az EDCTP2-programhoz 
fűződő valamennyi finanszírozó testületre 
kiterjedően rendelkezésre áll.

Or. en



PE522.973v01-00 12/22 PR\1009060HU.doc

HU

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság dönthet úgy, hogy maga 
végzi el az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket.

(2) A Bizottság – az Európai Unió 
Számvevőszéke függetlenségének vagy 
szerepének sérelme nélkül, kellően 
indokolt esetben és a részt vevő 
országokkal konzultálva – dönthet úgy, 
hogy maga végzi el az (1) bekezdésben 
említett ellenőrzéseket.

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Valamennyi részvételi felhívást és 
lehetőséget széles körben hirdetni kell, 
többek között a Bizottság „Horizont 2020” 
keretprogrammal foglalkozó weboldalán, 
ahol az EDCTP2-programról szóló 
szekciónak is helyet kell kapnia.

Or. en

Indokolás

Az általános részvétel és különösen az új szereplők részvételének növelése érdekében a 
pályázati felhívásokkal és jelentkezési eljárással kapcsolatos információkat megfelelően 
hirdetni kell, többek között a Horizont 2020 keretprogram weboldalán is.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos és elérhető orvosi 
beavatkozások kialakítását célzó klinikai 
fejlesztéseket.

Az EDCTP2 hozzájárul a szegénységgel 
összefüggő betegségekkel járó társadalmi 
és gazdasági terhek csökkentéséhez a 
fejlődő országokban, különösen a 
szubszaharai Afrikában azáltal, hogy a 
szubszaharai Afrikával partnerségben 
felgyorsítja a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos hatékony, 
biztonságos, hozzáférhető, megfelelő és 
elérhető orvosi beavatkozások kialakítását 
célzó klinikai fejlesztéseket.

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra, a 
maláriára és egyéb, a szegénységgel 
összefüggő betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozások számának növekedése, a 
program végére pedig legalább egy új 
orvosi beavatkozás; a meglévő 
beavatkozások továbbfejlesztett vagy 
kiterjesztett használatára vonatkozó, 
legalább 30 iránymutatás kibocsátása; és 
legalább 20 lehetséges orvosi beavatkozás 
klinikai fejlesztése terén történt 
előrehaladás;

a) a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra, a 
maláriára és egyéb, a szegénységgel 
összefüggő betegségekre vonatkozó új 
vagy továbbfejlesztett orvosi 
beavatkozások számának növekedése, a 
program végére pedig legalább egy új 
orvosi beavatkozás; a meglévő 
beavatkozások továbbfejlesztett vagy 
kiterjesztett használatára vonatkozó, [xx] 
új iránymutatás kibocsátása; és [xx]
lehetséges orvosi beavatkozás klinikai 
fejlesztése terén történt előrehaladás;

Or. en

Indokolás

Szakértők felvetették az előadónak, hogy e célértékek nem feltétlenül megfelelő fokmérői a 
kívánt eredmények elérésének, mivel egyes új iránymutatások vagy új beavatkozások 
hasznosabbak lesznek, mint mások.
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vonatkozó nemzeti programok jobb 
egyeztetése, összehangolása és integrálása, 
és ezáltal az európai közberuházások 
költséghatékonyságának növelése;

c) a vonatkozó nemzeti programok jobb 
egyeztetése, összehangolása és – adott 
esetben – integrálása, és ezáltal az európai 
közberuházások költséghatékonyságának 
növelése;

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és magánfinanszírozókkal;

d) szélesedő nemzetközi együttműködés az 
egyéb állami és/vagy
magánfinanszírozókkal valamennyi 
kutatás hatásának maximalizálása és a 
szinergiák figyelembevétele érdekében.

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatásnövekedés az Európai Unió 
kapcsolódó kezdeményezéseivel, például 
az uniós fejlesztési támogatással folytatott
hatékony együttműködés következtében.

e) az Európai Unió kapcsolódó 
kezdeményezéseivel, például az uniós 
fejlesztési támogatással való hatékonyabb 
koordináció, összehangolás és – adott 
esetben integráció, a szinergiák 
hatékonyabb kihasználása, a klinikai 
vizsgálatoktól a kezelésekig egy teljesebb 
innovációs lánc kialakítása, valamint az 
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európai közberuházások 
hatékonyságának növelése érdekében;

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Operatív célkitűzések (3) Működési mutatók
A 2. pontban meghatározott konkrét 
célkitűzések elérése érdekében az 
EDCTP2-program 2024-ben bekövetkező 
befejezéséig a következő operatív 
célkitűzéseket kell elérni, beleértve az 
indikatív célkitűzéseket is:

A 2. pontban meghatározott konkrét 
célkitűzések elérése érdekében az 
EDCTP2-program során a következő 
mutatókat kell figyelemmel kísérni.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a támogatott klinikai vizsgálatok 
számának az EDCTP1 alatti 88-ról 
legalább 150-re növelése.

Mutató: az új termékekhez, 
folyamatokhoz, módszerekhez, 
diagnózisokhoz, kezelésekhez vagy 
megelőzésekhez vezető támogatott klinikai 
vizsgálatok számának növekedése.

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – a pont – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: az EDCTP2-VS által finanszírozott, 
afrikai vezetésű klinikai vizsgálatok 
arányának legalább 50%-on tartása vagy 
erre a szintre növelése.

Mutató: az EDCTP2-VS által 
finanszírozott, afrikai vezetésű klinikai 
vizsgálatok arányának fenntartása vagy 
növelése.

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szakmai értékeléssel elfogadott, 
publikált tudományos cikkek számának 
legalább 1000-re növelése.

Mutató: a szakmai értékeléssel elfogadott, 
publikált tudományos cikkek számának az
EDCTP1-hez képest háromszorosára 
történő növelésére irányuló célkitűzés.

Or. en

Indokolás

Az EDCTP1 keretében 350 cikket tettek közzé. A bizottsági szöveg azt javasolja, hogy a cél 
legyen 1000 cikk, azaz 186%-os növekedés. Talán egyszerűbb, ha ez esetben a számokat 
teljesen mellőzzük.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: az EDCTP2 által támogatott 
szubszaharai afrikai országok számának
legalább 30-on tartása vagy erre a szintre
növelése.

Mutató: a szubszaharai afrikai országok
EDCTP2-ben való részvételének
fenntartására vagy növelésére irányuló 
célkitűzés.

Or. en



PR\1009060HU.doc 17/22 PE522.973v01-00

HU

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának legalább 400-ról 
600-ra növelése az EDCTP1-hez képest, 
úgy, hogy legalább 90%-uk a 
szubszaharai Afrikában folytassa a 
kutatói karrierjét az ösztöndíjat követően 
legalább egy évig.

Mutató: a szubszaharai afrikai kutatók és 
MSc/PhD hallgatók részére rendelkezésre 
álló ösztöndíjak számának legalább 400-ról 
600-ra növelése az EDCTP1-hez képest.

Or. en

Indokolás

Reményeink szerint ösztöndíjuk lejárta után sok kutató Afrikában folytatja majd kutatásait, de 
az is előfordulhat, hogy más országok alkalmasabbnak bizonyulnak arra, hogy támogassák 
őket kutatási projektjeik előrevitelében. A kutatói mobilitást nem szabad mesterségesen 
korlátozni.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a szubszaharai Afrikában folytatott 
klinikai vizsgálatok elvégzése érdekében 
támogatott kapacitásépítési tevékenységek 
számának legalább 74-ről 150-re növelése 
az EDCTP1-hez képest.

Mutató: a szubszaharai Afrikában 
folytatott klinikai vizsgálatok elvégzése 
érdekében támogatott kapacitásépítési 
tevékenységek számának növelése.

Or. en

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – c pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Közös kutatási menetrend, prioritás-
meghatározási feltételek és közös értékelés
kidolgozása:

c) A prioritás-meghatározási feltételekre 
és a közös értékelésre vonatkozó közös 
kritériumokat magában foglaló kutatási 
menetrend kidolgozása az EDCTP2 
számára, ugyanakkor annak felismerése, 
hogy a nemzeti programokból és az 
EDCTP-ből származó hozzájárulások 
eltérőek lehetnek, a nemzeti programok 
például természetbeni hozzájárulást is 
tehetnek, az EDCTP azonban nem.

Or. en

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – c pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Cél: a részt vevő európai államok 
EDCTP2-program útján integrált, 
összehangolt vagy koordinált 
közberuházásainak aránya érje el a 
legalább 50 %-ot.

törölve

Or. en

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – d pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: az igazgatási költségek az EDCTP2-
VS költségvetésének 5 %-a alatt 
maradjanak.

Mutató: az EDCTP2-VS költségvetésének 
5%-a alatti igazgatási költségek.

Or. en
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Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – e pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél: a fejlődő országokból érkezett 
hozzájárulások összegének legalább
14 millióról 30 millió EUR-ra növelése az 
EDCTP1-hez képest.

Mutató: a fejlődő országokból érkezett
hozzájárulások összegének legalább
30 millió euróval történő növelése az 
EDCTP1 14 millió eurós összegéhez
képest.

Or. en

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szegénységgel összefüggő fertőző
betegségekkel kapcsolatos nemzeti kutatási 
programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

a) a szegénységgel összefüggő 
betegségekkel kapcsolatos nemzeti kutatási 
programokra és tevékenységekre 
vonatkozó hálózatépítés, összehangolás, 
egyeztetés, együttműködés és integráció 
javítása tudományos, vezetési és pénzügyi 
szinten;

Or. en

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt 
fertőző betegségekre vonatkozó klinikai 

b) a szegénységgel összefüggő 
betegségekre, különösen a HIV/AIDS-re, 
maláriára, tuberkulózisra és az elhanyagolt, 
szegénységgel összefüggő betegségekre 
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vizsgálati kutatások és a kapcsolódó 
tevékenységek támogatása;

vonatkozó klinikai vizsgálati kutatások és a 
kapcsolódó tevékenységek támogatása;

Or. en

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektek számát, 
az uniós pénzügyi hozzájárulás részletes 
felhasználását, a nemzeti és egyéb 
hozzájárulások megoszlását, a résztvevők 
típusait, az országstatisztikákat, a 
közvetítői rendezvényeket és a terjesztési 
tevékenységeket.

Az EDCTP-VS által kezelt pályázati 
felhívások tekintetében az éves jelentés 
tartalmazza továbbá a finanszírozásra 
benyújtott és kiválasztott projektekre 
vonatkozó tájékoztatást, az uniós pénzügyi 
hozzájárulás részletes felhasználását, a 
nemzeti és egyéb hozzájárulások 
megoszlását, a résztvevők típusait, az 
országstatisztikákat, a közvetítői 
rendezvényeket és a terjesztési 
tevékenységeket.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó támogatja az EDCTP2-programnak a szegénységgel összefüggő betegségekkel 
kapcsolatos hatékony, biztonságos és megfizethető orvosi beavatkozások kialakítását célzó 
klinikai fejlesztések felgyorsítására irányuló általános célkitűzését. Az előadó felismeri annak 
szükségességét, hogy partnerségben kell együttműködni a fejlődő országokkal, így például a 
szubszaharai Afrikával, a szegénységgel összefüggő betegségek kedvezőtlen hatásainak 
leküzdésében, amelyek 1 milliárd embert érintenek, és tragikus módon hatalmas 
emberáldozatot követelnek. Az előadó egyúttal elismeri a szegénységgel összefüggő
betegségek terjedésének a világ többi részére és különösen Európára gyakorolt hatását, ahol e 
betegségek közül sokat korábban már felszámoltak.

Az előadó úgy véli, hogy az EDCTP1 viszonylagos sikere ellenére és tekintettel e fontos 
munka humanitárius szempontjaira, a megfelelő ár-érték arányt kiemelt célként kell kezelni a 
lehető legjobb eredmények elérésének biztosítása érdekében. Az állami és a magánszféra 
hasonló célkitűzésű szervezeteivel, valamint az önkéntes szervezetekkel megvalósuló 
szorosabb koordináció szintén létfontosságú, nem csupán a tagállami beruházások 
maximalizálása, hanem az átfedések és a párhuzamos tevékenységek minimalizálása 
érdekében is. Az előadó elismeri, hogy a különféle részt vevő országok sok esetben saját 
beruházási és kutatási programokkal rendelkeznek, és üdvözli a sokféleséget, hiszen az 
gyakran számottevő előnyökkel járhat. Az előadó továbbá rugalmas megközelítést javasol a 
társfinanszírozással kapcsolatban, amely lehetővé teszi az országok számára a természetbeni 
hozzájárulások formájában való közreműködést.

Az uniós kiadásokkal kapcsolatban világos pénzügyi ellenőrzési nyomvonalra van szükség, 
ezért EDCTP-nek elszámoltathatónak kell lennie az általa elköltött közpénzekért. A 
Bizottságot fel kell jogosítani ellenőrzések elvégzésére, ez azonban nem sértheti az Európai 
Unió Számvevőszékének függetlenségét vagy szerepét. 

Noha az előadó támogatja az EDCTP-program általános és egyedi célkitűzéseit, 
aggodalommal tölti el, hogy egyes, „operatív célkitűzésként” javasolt célok hamis képet 
festhetnek az elért eredményekről, manipulálhatók lehetnek, és nem feltétlenül tükrözik a 
vakcinák, kezelések és gyógymódok, továbbá a hatékonyabb eljárások vagy folyamatok 
feltárására irányuló elsődleges törekvés valódi sikerét. Ezért az előadó javasolja a vizsgálatok 
és a részt vevő országok számára vonatkozó konkrét célok mutatókra történő módosítását.

A részvétel növelését prioritásnak kell tekinteni, az új résztvevők számára pedig lehetővé kell 
tenni a finanszírozási lehetőségekre vonatkozó információkhoz való könnyű hozzáférést. Az 
előadó felveti, hogy ennek megvalósítását szolgálná az is, ha a Horizont 2020 keretprogram 
weboldalán egy különálló és egyértelműen megjelölt szekciót tartanának fenn kifejezetten az 
EDCTP2-program keretében megvalósuló klinikai vizsgálatokra történő jelentkezéssel 
kapcsolatos tájékoztatásra és a klinikai vizsgálatokról szóló információk terjesztésére. A 
lehetőségeket – adott esetben – előzetesen és széles körben hirdetni kell. Az előadó 
elkötelezett annak biztosítása iránt is, hogy a „Horizont 2020” keretprogramban megállapított, 
nyílt hozzáférésre vonatkozó elveket a publikációk vonatkozásában az EDCTP2-re is 
alkalmazzák. Az előadó üdvözli az átláthatósággal kapcsolatos további intézkedésekre 
vonatkozó javaslatokat.
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Az előadó nem javasol semmilyen módosítást a vizsgálandó betegségek jegyzékét illetően, és 
mind a zárt, mind pedig a hosszabb lista elkerülését javasolja. A közreműködő kutatók a 
kezdetekkor még nem tudják, milyen következtetésekre jutnak majd. Ezért fontos a 
rugalmasság megőrzése annak érdekében, hogy a legnagyobb potenciállal rendelkező
projektek támogatásban részesüljenek, a forrásokat pedig ne aprózzák el a projektek között 
pusztán azon az alapon, hogy szerepelnek a jegyzékben. Az előadó emellett javasolja az olyan 
hivatkozások törlését, amelyek a vizsgálatok körét kizárólag a fertőző betegségekre 
korlátozhatják.

Végezetül az előadó megjegyzi, hogy örömmel fogadná más felek észrevételeit is az EDCTP2 
javasolt hosszával kapcsolatban. A jelenlegi szakaszban e tekintetben még nem terjesztett elő
módosításokat. Az előadó tudatában van annak, hogy az ilyen jellegű klinikai vizsgálati 
projektek végrehajtása hosszabb időt igényelhet, és hogy a 2020 utáni időszak háromszor egy 
évre szóló meghosszabbítása létfontosságú lehet az egyes projektek sikeressége 
szempontjából. Ugyanakkor úgy véli, hogy 2020-ra minden forrást elő kell irányozni, az 
összegek jelentős részét pedig 2020 végéig el kell költeni.


