
PR\1009060LT.doc PE522.973v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2013/0243(COD)

11.11.2013

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos 
dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje antrojoje Europos ir 
besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje programoje
(COM(2013) 0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Vicky Ford



PE522.973v01-00 2/21 PR\1009060LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo 
kelių valstybių narių bendrai vykdomoje antrojoje Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje programoje
(COM(2013) 0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai
(COM(2013) 0498),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 185 
straipsnį ir 188 straipsnio antrą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0222/2013),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Vystimosi komiteto nuomonę (A7–0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2013
sukurtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“
(2014–2020 m.)4 (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“) tikslas –
daryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, prisidedant prie 
viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių 
stiprinimo, be kita ko, Sąjungai pagal 

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2013
įsteigtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“
(20134–2020 m.)5 (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“) tikslas –
daryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, plėtojant 
glaudesnes sąveikas, didinant 
koordinavimą ir vengiant nereikalingo 
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Sutarties 185 straipsnį dalyvaujant kelių 
valstybių narių vykdomose programose;

dubliavimosi su tarptautinėmis, 
nacionalinėmis ir regioninėmis mokslinių 
tyrimų programomis. Viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystėmis, įskaitant 
partnerystes Sąjungai dalyvaujant kelių 
valstybių narių vykdomose programose
pagal Sutarties 185 straipsnį, reikėtų 
siekti tų tikslų, jos turi atitikti tame 
reglamente, ypač 26 straipsnyje, 
nurodytas sąlygas ir visiškai atitikti 
programos „Horizontas 2020“ 
bendruosius principus, visų pirma su 
komunikacija, informacijos sklaida ir 
laisva prieiga susijusias sąlygas;

__________________ __________________
4 OL... [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

4 OL...  [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

Or. en

Pagrindimas

Papildymai atitinka bendrosios programos „Horizontas 2020“, ypač 39 konstatuojamosios 
dalies ir 26 straipsnio, nuostatas. Taip pat svarbu užtikrinti programos „Horizontas 2020“ 18 
(b) straipsnyje įtvirtinto laisvos prieigos principo ir 28 straipsnio nuostatų dėl komunikacijos 
ir informacijos sklaidos laikymąsi. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 

(4) 2009 m. nepriklausomi ekspertai 
patvirtino EDCTP1 tarpinio vertinimo 
ataskaitą8. Ekspertų grupės nuomone, 
programa EDCTP1 suteikta unikali tikro 
dialogo su Afrikos mokslininkais 
platforma, ja pradėta mažinti Šiaurės ir 
Pietų atskirtis, užtikrinant mokslinių tyrimų 
galimybes jauniems Afrikos 
mokslininkams. Remiantis šia ataskaita, 
vykdant antrąją Europos ir besivystančių 
šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
programą (toliau – EDCTP2 programa), 
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reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus:
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę EDCTP1 
taikymo sritį; reikėtų toliau tobulinti 
Europos nacionalinių programų 
integravimą; reikia stiprinti ir plėsti 
bendradarbiavimą su kitais svarbiais 
viešojo ir privačiojo sektorių 
finansuotojais, įskaitant farmacijos 
pramonę; reikėtų plėtoti sąveiką su 
Europos išorės politikos veiksmais, ypač su 
Sąjungos parama vystymuisi; reikėtų 
išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles; reikia sugriežtinti 
stebėjimo priemones;

reikia atsižvelgti į pagrindinius dalykus:
reikia pakeisti ir išplėsti dabartinę EDCTP1 
taikymo sritį; reikėtų toliau tobulinti 
Europos nacionalinių programų
koordinavimą, bendradarbiavimą ir, 
tinkamais atvejais, integravimą; reikia 
stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su kitais 
svarbiais viešojo ir privačiojo sektorių 
finansuotojais, įskaitant farmacijos 
pramonę; reikėtų plėtoti sąveiką su 
Europos išorės politikos veiksmais, ypač su 
Sąjungos parama vystymuisi; reikėtų 
išaiškinti ir supaprastinti bendro 
finansavimo taisykles; reikia sugriežtinti 
stebėjimo priemones;

__________________ __________________

Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Nepriklausoma išorės 
vertinimo ataskaita), 2009 m. gruodžio 
mėn.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 
susijusios ligos besivystančiose šalyse, 
ypač Užsachario Afrikoje, spartinant 
veiksmingų, saugių ir prieinamų
medicininės intervencijos priemonių, skirtų 
su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti dėl to, kad trūksta 
reikiamos kritinės masės tiek žmogiškųjų, 
tiek finansinių išteklių prasme, ir dėl 
siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 

(28) kadangi šio sprendimo tikslų, t. y. 
padėti mažinti socialines ir ekonomines 
problemas, kurias lemia su skurdu 
susijusios ligos besivystančiose šalyse, 
ypač Užsachario Afrikoje, spartinant 
veiksmingų, saugių, tinkamų ir
prieinamomis kainomis pasiekiamų
medicininės intervencijos priemonių, skirtų 
su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą , valstybės narės negali 
deramai pasiekti dėl to, kad trūksta 
reikiamos kritinės masės tiek žmogiškųjų, 
tiek finansinių išteklių prasme, ir dėl 
siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
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nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1906/2006, nustatančiu įmonių, 
mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
dalyvavimo Septintosios bendrosios 
programos veiksmuose ir mokslinių 
tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007 –
2013 m.), įsteigtas ir Komisijos valdomas 
dalyvio garantijų fondas pasirodė esanti
svarbi apsaugos priemonė, sumažinanti su 
įsipareigojimų nevykdančių dalyvių 
mokėtinomis, bet negrąžinamomis 
sumomis susijusią riziką. Tačiau, naujas 
dalyvių garantijų fondas, įsteigtas 
Reglamentu (ES) Nr. ... [Programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės] EDCTP2 programai gali būti 
netinkamas teisiniu požiūriu, taigi 
Komisija turėtų pateikti pasiūlymų, 
siekdama užtikrinti, kad šis fondas arba 
panašus fondas galėtų padengti visas su 
EDCTP2 programa susijusias 
finansavimo įstaigas,

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 594 mln. EUR suma, lygi dalyvaujančių 
valstybių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, 
įnašams;

a) 594 mln. EUR suma, lygi dalyvaujančių 
valstybių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, 
nepiniginiams ar piniginiams įnašams;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 89 mln. EUR suma, lygi bet kurios kitos 
valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 
2 dalį, įnašams.

b) 89 mln. EUR suma, lygi bet kurios kitos 
valstybės narės arba bet kurios kitos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotosios šalies, dalyvaujančios 
EDCTP2 programoje pagal 1 straipsnio 
2 dalį, nepiniginiams ar piniginiams 
įnašams.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įnašas mokamas iš bendrojo Sąjungos 
biudžeto asignavimų, skirtų atitinkamoms
Sprendimu …/2013/ES sukurtos 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, dalims, pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį 

2. Įnašas mokamas iš bendrojo Sąjungos 
biudžeto asignavimų, skirtų atitinkamoms
bendrosios programos „Horizontas 2020“
dalims, ypač iš asignavimų, numatytų 
konkrečiam tikslui „Sveikata, 
demografiniai pokyčiai ir gerovė“, pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį 
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ir 60 bei 61 straipsnius. ir 60–61 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: Papildymas, nurodantis, iš kokios konkrečios programos „Horizontas 2020“ 
dalies biudžeto skiriamas ES įnašas P2P– žr. finansinę pažymą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla įtraukiama į EDCTP2 programos 
darbo planą, kurį kiekvienais metais priima 
EDCTP2-VS, remdamasi veiklos išorės 
vertinimo, grindžiamo tarptautiniu 
tarpusavio vertinimu, remiantis 
Reglamento (ES) Nr. ... [„Horizonto 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 
14 straipsnio 1 dalimi, teigiamais 
rezultatais ir atsižvelgiant į veiklos indėlį,
siekiant EDCTP2 programos tikslų.

Veikla įtraukiama į EDCTP2 programos 
darbo planą, kurį kiekvienais metais priima 
EDCTP2-VS, remdamasi veiklos išorės 
vertinimo, grindžiamo tarptautiniu 
tarpusavio vertinimu, siekiant EDCTP2 
programos tikslų

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tokia veikla yra įtraukta į darbo 
planą, EDCTP2-VS kartu su trečiosiomis 
šalimis arba jų mokslo ir technologijų 
organizacijomis ir agentūromis, su 
tarptautinėmis organizacijomis arba su 
kitomis trečiosiomis šalimis, ypač 
nevyriausybinėmis organizacijomis, gali 
skelbti bendrus kvietimus teikti paraiškas 
pagal taisykles, parengtas remiantis 

4. Kai tokia veikla yra įtraukta į darbo 
planą, EDCTP2-VS kartu su trečiosiomis 
šalimis arba jų mokslo ir technologijų 
organizacijomis ir agentūromis, su 
tarptautinėmis organizacijomis arba su 
kitomis trečiosiomis šalimis, ypač 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir
produktų kūrimo organizacijomis, gali 
skelbti bendrus kvietimus teikti paraiškas 
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Reglamento (ES) Nr. ... [„Horizonto 2020“ 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 
11 straipsniu.

pagal taisykles, parengtas remiantis 
Reglamento (ES) Nr. ... [„Horizonto 2020“ 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 
11 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Dalyvių garantijų fondas, įsteigtas 
Reglamentu (ES) Nr. ... [Programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės] EDCTP2 programai gali būti 
netinkamas teisiniu požiūriu, taigi 
Komisija turi pateikti pasiūlymų, 
siekdama užtikrinti, kad šis fondas arba 
panašus fondas galėtų padengti visas su
EDCTP2 programa susijusias 
finansavimo įstaigas.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą auditą Komisija gali 
nuspręsti atlikti pati.

2. Nedarant poveikio Europos Sąjungos 
Audito rūmų nepriklausomybei arba 
vaidmeniui, Komisija, tinkamai pagrįstais 
atvejais ir pasikonsultavusi su 
dalyvaujančiomis valstybėmis, 1 dalyje 
nurodytą auditą gali nuspręsti atlikti pati.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Apie visus konkursus ir dalyvavimo 
galimybes turi būti plačiai informuojama, 
taip pat Komisijos programos „Horizontas 
2020“ interneto svetainėje, kurioje taip 
pat patalpinamas EDCTP2 programai 
skirtas skyrius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aktyvesnio dalyvavimo apskritai, o ypač naujokų, reikėtų plačiai skleisti informaciją 
apie konkursus ir paraiškų teikimo procedūras, taip pat programos „Horizontas 2020“ 
svetainėje.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EDCTP2 padės mažinti socialines ir 
ekonomines problemas, kurias lemia su 
skurdu susijusios ligos besivystančiose 
šalyse, ypač Užsachario Afrikoje, 
spartinant veiksmingų, saugių ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, skirtų 
su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą bendradarbiaujant su 
Užsachario Afrikos šalimis;

EDCTP2 programa padės mažinti 
socialines ir ekonomines problemas, kurias 
lemia su skurdu susijusios ligos 
besivystančiose šalyse, ypač Užsachario 
Afrikoje, spartinant veiksmingų, saugių, 
pasiekiamų, tinkamų ir prieinamų 
medicininės intervencijos priemonių, skirtų 
su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą bendradarbiaujant su 
Užsachario Afrikos šalimis;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių 
ŽIV / AIDS, tuberkuliozei, maliarijai ir 
kitoms su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti ir iki programos pabaigos pateikti 
bent vieną naują medicininės intervencijos 
priemonę; parengti bent 30 išsamaus 
dabartinių medicininės intervencijos 
priemonių naudojimo gairių; ir padaryti 
nors 20 bandomųjų medicininės 
intervencijos priemonių klinikinio kūrimo 
pažangą;

a) daugiau naujų arba patobulintų 
medicininės intervencijos priemonių 
ŽIV / AIDS, tuberkuliozei, maliarijai ir 
kitoms su skurdu susijusioms ligoms 
gydyti ir iki programos pabaigos pateikti 
bent vieną naują medicininės intervencijos 
priemonę; parengti [xx] naujų išsamaus 
dabartinių medicininės intervencijos 
priemonių naudojimo gairių; ir padaryti 
[xx] bandomųjų medicininės intervencijos 
priemonių klinikinio kūrimo pažangą;

Or. en

Pagrindimas

Ekspertai nurodė pranešėjai, kad tokie tikslai galbūt netinkama reikiamų rezultatų matavimo 
priemonė, kadangi kai kurios naujos gairės ar naujos intervencijos priemonės yra 
naudingesnės už kitas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geresnis susijusių nacionalinių programų 
koordinavimas, derinimas ir integravimas, 
siekiant padidinti ekonominį Europos 
viešųjų investicijų veiksmingumą;

c) geresnis susijusių nacionalinių programų 
koordinavimas, derinimas ir, tinkamais 
atvejais, integravimas, siekiant padidinti 
ekonominį Europos viešųjų investicijų 
veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto d papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
privačiojo sektorių finansuotojais;

d) platesnio masto tarptautinis 
bendradarbiavimas su kitais viešojo ir 
(arba) privačiojo sektorių finansuotojais 
siekiant užtikrinti kuo didesnį visų 
mokslinių tyrimų poveikį ir kad būtų 
atsižvelgiama į sinergiją;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didesnis poveikis dėl veiksmingo 
bendradarbiavimo pagal atitinkamas ES
iniciatyvas, įskaitant ES paramą 
vystymuisi.

e) geresnis koordinavimas, derinimas ir, 
tinkamais atvejais, integravimas su 
atitinkamomis ES iniciatyvomis, įskaitant 
ES paramą vystymuisi , siekiant geriau 
išnaudoti sinergiją, sukurti visapusišką 
inovacijų grandinę, apimančią nuo 
klinikinių tyrimų iki gydymo atlikimo, ir 
padidinti Europos viešųjų investicijų 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Veiklos tikslai 3) Veiklos rodikliai
Kad būtų pasiekti 2 punkte nurodyti 
konkretūs tikslai, iki EDCTP2 programos 
pabaigos 2024 m. reikia įvykdyti šiuos 
veiklos tikslus, įskaitant preliminarias 
užduotis:

Kad būtų pasiekti 2 punkte nurodyti 
konkretūs tikslai, vykdant EDCTP2
programą reikia stebėti šiuos veiklos
rodiklius.
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Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto a papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti remiamų klinikinių 
tyrimų skaičių bent iki 150, palyginti su 88 
pagal EDCTP1.

Rodiklis: padidinti remiamų klinikinių 
tyrimų, kurių rezultatai būtų nauji 
produktai, procesai, metodai, 
diagnostikos, gydymo ar prevencijos 
būdai, skaičių.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto a papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: išlaikyti klinikinių tyrimų, 
kuriuos finansuoja EDCTP2-VS ir kurie 
daugiausia vykdomi bendradarbiaujant su 
Afrikos šalimis, proporciją arba ją 
padidinti bent iki 50 %.

Rodiklis: išlaikyti klinikinių tyrimų, 
kuriuos finansuoja EDCTP2-VS ir kurie 
daugiausia vykdomi bendradarbiaujant su 
Afrikos šalimis, proporciją arba ją 
padidinti.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto a papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti paskelbtų tarpusavyje 
įvertintų mokslinių straipsnių skaičių bent 
iki 1 000.

Rodiklis: siekti trigubai padidinti 
(palyginti su EDCTP1) paskelbtų 
tarpusavyje įvertintų mokslinių straipsnių 
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skaičių.

Or. en

Pagrindimas

EDCTP1 vykdymo metu pasirodė 350 straipsnių. Komisijos tekste rekomenduojama padidinti 
šį skaičių iki 1000, t.y. 186 proc. Galbūt reikėtų visiškai atsisakyti konkrečių skaičių.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto b papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: išlaikyti pagal EDCTP2 
programą remiamų Užsachario Afrikos 
šalių skaičių arba jį padidinti bent iki 30.

Rodiklis: siekti išlaikyti arba padidinti
Užsachario Afrikos šalių dalyvavimą 
EDCTP2 programoje.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto b papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių bent iki 600, palyginti su 
400 pagal EDCTP1, kad bent 90 % jų 
toliau tęstų savo mokslinę karjerą 
Užsachario Afrikos šalyse ne trumpiau 
kaip vienus metus po stipendijos gavimo.

Rodiklis: padidinti Užsachario Afrikos 
mokslininkams ir 
magistrantams / doktorantams skiriamų 
stipendijų skaičių bent iki 600, palyginti su 
400 pagal EDCTP1.

Or. en

Pagrindimas

Tikimasi, kad pasibaigus stipendijos skyrimo laikotarpiui daugelis tyrėjų tęs savo tyrimus 
Afrikoje, bet gali būti taip, kad mokslinių tyrimų infrastruktūra kitose šalyse labiau atitinka jų 
mokslinių projektų tąsos poreikius. Tyrėjų mobilumui nereikėtų nustatyti dirbtinių kliūčių.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto b papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti gebėjimų didinimo 
veiklos, remiamos siekiant užtikrinti 
klinikinių tyrimų vykdymą Užsachario 
Afrikoje, rūšių skaičių bent iki 150, 
palyginti su 74 pagal EDCTP1.

Rodiklis: padidinti gebėjimų didinimo 
veiklos, remiamos siekiant užtikrinti 
klinikinių tyrimų vykdymą Užsachario 
Afrikoje, rūšių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto c papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Parengti bendrą mokslinių tyrimų 
darbotvarkę, prioritetų nustatymo ir bendro 
vertinimo kriterijus.

c) Parengti EDCTP2 programai skirtą
mokslinių tyrimų darbotvarkę, apimančią 
bendrus prioritetų nustatymo ir bendro 
vertinimo kriterijus, kartu pripažįstant, 
kad įnašai pagal nacionalines programas 
ir pagal EDCTP programą gali skirtis, 
pvz., nacionalinėse programose gali būti 
prisidedama nepiniginiais įnašais, o 
EDCTP programoje – ne.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto c papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: bent 50 % dalyvaujančių 
Europos valstybių viešųjų investicijų 

Išbraukta.



PE522.973v01-00 18/21 PR\1009060LT.doc

LT

sutelkti, derinti arba koordinuoti pagal 
EDCTP2 programą.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto d papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: administracinės išlaidos turi 
sudaryti mažiau nei 5 % EDCTP2-VS 
biudžeto.

Rodiklis: administracinės išlaidos sudaro
mažiau nei 5 % EDCTP2-VS biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto e papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užduotis: padidinti iš besivystančių šalių 
gautus įnašus bent iki 30 mln. EUR, 
palyginti su 14 mln. EUR pagal EDCTP1.

Rodiklis: padidinti iš besivystančių šalių 
gautus įnašus bent 30 mln. EUR, palyginti 
su 14 mln. EUR pagal EDCTP1.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su infekcinėmis su 
skurdu susijusiomis ligomis, tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 

a) nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
ir veiklos, susijusios su ligomis, 
susijusiomis su skurdu , tinklo, 
koordinavimo, derinimo, 
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bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

bendradarbiavimo ir integravimo 
skatinimas moksliniu, valdymo ir 
finansiniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės ir 
užleistų infekcinių ligų klinikinių tyrimų, 
mokslinių tyrimų ir susijusios veiklos 
rėmimas;

b) su skurdu susijusių ligų, ypač 
ŽIV / AIDS, maliarijos, tuberkuliozės ir 
užleistų ligų, kurios yra susijusios su 
skurdu, klinikinių tyrimų, mokslinių 
tyrimų ir susijusios veiklos rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktų ir finansuoti 
atrinktų projektų skaičių, išsamūs 
duomenys apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą.

Be to, kiek tai susiję su EDCTP-VS 
administruojamais kvietimais teikti 
paraiškas, į metinę ataskaitą įtraukiama 
informacija apie pateiktus ir finansuoti 
atrinktus projektus, išsamūs duomenys 
apie Sąjungos finansinio įnašo 
panaudojimą, nacionalinių ir kitų įnašų 
paskirstymą, dalyvių tipą, šalių statistinius 
duomenis, su maklerio paslaugomis 
susijusius įvykius ir sklaidos veiklą.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja pritaria bendram EDCTP2 programos tikslui paspartinti veiksmingų, saugių ir 
prieinamų medicininės intervencijos priemonių, skirtų su skurdu susijusioms ligoms gydyti, 
klinikinį kūrimą. Ji pripažįsta, kad būtinas bendradarbiauti su besivystančiomis šalimis, pvz., 
Užsachario Afrikos šalimis, siekiant įveikti neigiamus su skurdu susijusių ligų padarinius, su 
kuriais susiduria milijardas žmonių ir dėl kurių tragiškai prarandama tiek daug gyvybių. Ji 
taip pat pripažįsta su skurdu susijusių ligų plitimo poveikį platesniam pasauliui, o ypač 
Europai, kur daugelis šių ligų buvo panaikintos.

Pranešėja mano, kad nepaisant tam tikrų EDCTP1 programos pasekimų, atsižvelgiant į 
humanitarinį šios svarbios veiklos aspektą, reikia teikti pirmenybę geriausiems ekonominiams 
pasiūlymams, siekiant užtikrinti geriausius įmanomus rezultatus. Taip pat labai svarbus 
glaudus koordinavimas su kitomis viešojo ir privačiojo sektorių organizacijomis bei 
savanoriškos veiklos organizacijomis, kurių tikslai panašus. Tai būtina siekiant ne tik 
padidinti valstybių narių investicijas, bet taip pat iki minimumo sumažinti sutapimus ir 
dubliavimąsi. Pranešėja pripažįsta, kad skirtingos dalyvaujančios šalys dažnai vykdo nuosavas 
investicijų ir mokslinių tyrimų programas, ji teigiamai vertina įvairovę, kadangi dažnai tai gali 
suteikti didelių pranašumų. Ji rekomenduoja taikyti lankstų požiūrį į bendrą finansavimą, kad 
šalys galėtų dalyvauti nepiniginiais įnašais.

ES išlaidoms patikrinti reikalinga aiški audito seka, kad EDCTP programa būtų atskaitinga už 
jai skiriamų viešųjų lėšų panaudojimą. Komisija turėtų turėti teisė atlikti auditą, tačiau tai 
neturi prieštarauti ES Audito rūmų nepriklausomumui ir jų atliekamam vaidmeniui. 

Pranešėja pritaria bendriems ir konkretiems programos EDCTP programa tikslams, tačiau jai 
kelia nerimą tai, kad kai kurie kaip „Veiklos tikslai“ siūlomi tikslai gali sudaryti neteisingą 
pasekimo įspūdį, jais gali būti įmanoma manipuliuoti ir jie galbūt neatspindi tikros pradinių 
tikslų rasti vakcinas, gydymo būdus ir vaistus, patobulintas procedūras ar procesus, sėkmės. 
Dėl šios priežasties pranešėja siūlo pakeisti tvirtus klinikinių tyrimų skaičiaus ir dalyvaujančių 
šalių skaičiaus „tikslus“ į „rodiklius“.

Reikėtų teikti pirmenybę dalyvavimo didinimui, o naujokams turėtų būti sudarytos galimybės 
lengvai gauti informaciją apie finansavimo galimybes. Pranešėja siūlo būdą, kaip to pasiekti –
užtikrinti, kad programos „Horizontas 2020“ interneto svetainėje atskiras ir aiškiai pažymėtas 
skyrius būtų skirtas vien tik informacijos apie paraiškų teikimą ir informacijos apie ECDTP2 
programos tyrimus sklaidai. Kur įmanoma, apie galimybes turėtų būti iš anksto pranešama. 
Pranešėja taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad programoje „Horizontas 2020“ įtvirtinti laisvos 
prieigos principai, susiję su paskelbimu, būtų taikomi EDCTP2 programai. Pranešėja laukia 
pasiūlymų dėl papildomų priemonių, susijusių su skaidrumu.

Pranešėja nepateikė ligų, su kuriomis kovojama, sąrašo pakeitimų ir rekomenduoja vengti ilgų
arba baigtinių sąrašų. Susiję tyrėjai iš pradžių nežino, kokios bus jų išvados. Taigi svarbu 
išlaikyti lankstumą tam, kad būtų remiami didžiausią potencialą turintys projektai, o pinigai 
nebūtų skirstomi projektams vien dėl to, kad jie įtraukti į sąrašą. Ji pasiūlė išbraukti nuorodas, 
dėl kurių taikymo sritis gali būti apribojama vien „infekcinėmis ligomis“.
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Pagaliau, pranešėja tikisi kitų šalių pastabų dėl siūlomos EDCTP2 programos trukmės. Šiame 
etape ji nepateikė pakeitimų. Ji supranta, kad klinikinių tyrimų projektams užbaigti gali 
prireikti daugiau laiko, ir kad treji pratęsimo metai po 2020 m. gali nulemti projekto sėkmę. 
Tačiau, jos nuomone visos lėšos turėtų būti numatytos iki 2020 m., ir didžioji finansavimo 
dalis turėtų būti panaudota iki 2020 m. pabaigos.


