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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības 
dalību otrajā Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu partnerības 
programmā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0498),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 185. pantu un 
188. panta otro daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0222/2013),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulu (ES) Nr. …/20134

izveidotās Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020) (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) mērķis ir palielināt
ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
veicinot publiskā–publiskā sektora 
partnerību nostiprināšanos, tostarp 
Savienībai saskaņā ar Līguma 185. pantu 

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulu (ES) Nr. .../20134

izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
(2014–2020) (turpmāk “pamatprogramma
“Apvārsnis 2020””) mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju,
veidojot ciešāku sinerģiju, uzlabojot 
koordināciju un novēršot nevajadzīgu 
pārklāšanos ar starptautiskām, valsts un 
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piedaloties vairāku dalībvalstu sāktajās
programmās.

reģionālām pētniecības programmām. Ar 
publiskā–publiskā sektora partnerībām, 
tostarp izmantojot Savienības dalību 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis saskaņā ar Līguma 185. pantu, 
būtu jāsasniedz šie mērķi, jāizpilda 
nosacījumi, kas izklāstīti minētajā regulā, 
jo īpaši 26. pantā, un pilnībā jāievēro 
vispārīgie principi, jo īpaši nosacījumi par 
informācijas paziņošanu un izplatīšanu, 
kā arī par atklātu piekļuvi.

__________________ __________________
4 OV... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

4 OV... [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”].

Or. en

Pamatojums

Papildinājumi, ievērojot pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, jo īpaši 39. apsvērumu un 
26. pantu. Ir arī svarīgi garantēt atklātas piekļuves principus, kas noteikti pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” 18.b pantā un 28. pantā par informācijas paziņošanu un izplatīšanu.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem: jāmaina 
un jāpaplašina EDCTP1 līdzšinējais 
tvērums; būtu arī turpmāk ciešāk jāintegrē

(4) Neatkarīgie eksperti 2009. gadā 
pieņēma EDCTP1 starpposma novērtējuma 
ziņojumu8. Ekspertu grupa uzskatīja, ka, 
kāpinot pētniecisko kapacitāti un sniedzot 
jaunajiem Āfrikas pētniekiem mācību un 
darba iespējas, EDCTP1 nodrošina unikālu 
platformu īstam dialogam ar Āfrikas 
zinātniekiem un ir sākusi mazināt plaisu 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. Saskaņā 
ar šo ziņojumu otrajā Eiropas un 
jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu 
partnerības programmā (turpmāk
“programma EDCTP2”) jāpievēršas 
vairākiem būtiskiem jautājumiem: jāmaina 
un jāpaplašina EDCTP1 līdzšinējais 
tvērums; būtu arī turpmāk jāuzlabo Eiropas
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Eiropas nacionālās programmas;
jāpastiprina un jāpaplašina sadarbība ar 
citiem lielākajiem publiskajiem un 
privātajiem finansētājiem, tostarp 
farmācijas nozari; būtu jāveido sinerģija ar 
Eiropas ārpolitikas pasākumiem, jo īpaši ar 
Savienības attīstības palīdzības 
instrumentiem; būtu jāprecizē un 
jāvienkāršo noteikumi par līdzfinansējumu;
jāpastiprina uzraudzības instrumenti.

nacionālo programmu koordinācija, 
sadarbība un attiecīgā gadījumā 
integrācija; jāpastiprina un jāpaplašina 
sadarbība ar citiem lielākajiem 
publiskajiem un privātajiem finansētājiem, 
tostarp farmācijas nozari; būtu jāveido 
sinerģija ar Eiropas ārpolitikas 
pasākumiem, jo īpaši ar Savienības 
attīstības palīdzības instrumentiem; būtu 
jāprecizē un jāvienkāršo noteikumi par 
līdzfinansējumu; jāpastiprina uzraudzības 
instrumenti.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

8 Van Velzen et al., Neatkarīgs ārējais 
novērtējuma ziņojums. 2009. gada 
decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tā kā dalībvalstis šajā lēmumā 
paredzētos mērķus, proti, paātrinot 
iedarbīgu, drošu un cenas ziņā pieejamu ar 
nabadzību saistīto slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu klīnisko izstrādi, veicināt ar 
nabadzību saistīto slimību radītā sociālā un 
ekonomiskā sloga samazināšanu 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši Subsahāras 
Āfrikā, nevar pietiekami labi sasniegt pašas 
vien, jo nespēj nodrošināt vajadzīgo 
cilvēkresursu un finansiālo resursu kritisko 
masu, un tāpēc darbības mēroga dēļ 
mērķus labāk iespējams sasniegt
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā paredzētajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā paredzēts vienīgi tas, 

(28) Tā kā dalībvalstis šajā lēmumā 
paredzētos mērķus, proti, paātrinot 
iedarbīgu, drošu, pieejamu, atbilstošu un 
cenas ziņā pieejamu ar nabadzību saistīto 
slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu klīnisko 
izstrādi, veicināt ar nabadzību saistīto 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, nevar pietiekami labi 
sasniegt pašas vien, jo nespēj nodrošināt 
vajadzīgo cilvēkresursu un finansiālo 
resursu kritisko masu, un tāpēc darbības 
mēroga dēļ mērķus labāk iespējams 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā paredzētajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes 
principu šajā lēmumā paredzēts vienīgi tas, 
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kas vajadzīgs tā mērķu īstenošanai. kas vajadzīgs tā mērķu īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Dalībnieku garantiju fonds, kurš 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības 
centru un universitāšu līdzdalībai Septītās 
pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007.–2013. gads), 
un kuru pārvalda Komisija, ir sevi 
apliecinājis kā svarīgu aizsardzības 
mehānismu, kas sedz ar tām summām 
saistītos riskus, kuras ir parādā un nav 
samaksājuši saistības neizpildījušie 
dalībnieki. Tomēr jaunais dalībnieku 
garantiju fonds, kas izveidots ar Regulu 
(ES) Nr. … [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”], 
juridiskā ziņā varētu nebūt piemērots 
EDCTP2, tādēļ Komisijai būtu jāiesniedz 
priekšlikumi, lai nodrošinātu, ka minētais 
fonds vai līdzīgs fonds ir pieejams visām 
finansēšanas struktūrām, kuras ir 
saistītas ar EDCTP2.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EUR 594 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrušas 
1. panta 1. punktā minētās iesaistītās 
valstis;

(a) EUR 594 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam (kas var būt 
ieguldījums natūrā vai finansiāls 
ieguldījums), ko piešķīrušas 1. panta 
1. punktā minētās iesaistītās valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 89 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam, ko piešķīrusi 
jebkura cita dalībvalsts vai jebkura cita 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētā valsts, kura piedalās programmā 
EDCTP2 saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

(b) EUR 89 miljoni, ar kuriem nodrošināt 
līdzvērtību ieguldījumam (kas var būt 
ieguldījums natūrā vai finansiāls 
ieguldījums), ko piešķīrusi jebkura cita 
dalībvalsts vai jebkura cita 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
asociētā valsts, kura piedalās programmā 
EDCTP2 saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iemaksas atbilstīgi Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta vi) punktam un 60. un 
61. pantam izmaksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
piešķirtas attiecīgajām ar 
Lēmumu …/2013/ES izveidotās, 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

2. Ieguldījumu atbilstīgi Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta vi) punktam un 60. un 
61. pantam izmaksā no Savienības 
vispārējā budžeta apropriācijām, kas 
piešķirtas attiecīgajām ar Lēmumu 
…/2013/ES izveidotās, pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanai daļām, 
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īstenošanai paredzētās īpašās 
programmas daļām.

konkrētāk, no apropriācijām, kas 
paredzētas īpašajam mērķim “Veselība, 
demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība”.

Or. en

Pamatojums

Papildinājumi, lai precizētu, no kuras programmas “Apvārsnis 2020” daļas nāk ES 
ieguldījums publiskajai partnerībai — sk. finanšu pārskatu.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās iekļauj programmas EDCTP2 darba 
plānā, ko katru gadu pieņem EDCTP2 ĪS, 
kad ir saņemts labvēlīgs ārēju ekspertu 
sagatavots starptautisks salīdzinošais 
novērtējums, kura pamatā ir Regulas (ES) 
Nr. … [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
14. panta 1. punkts, un ņemot vērā, kā tās 
palīdz īstenot programmas EDCTP2 
mērķus.

Tās iekļauj programmas EDCTP2 darba 
plānā, ko katru gadu pieņem EDCTP2 ĪS, 
kad ir saņemts labvēlīgs ārēju ekspertu 
sagatavots starptautisks salīdzinošais 
novērtējums par programmas EDCTP2
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja šāds pasākums ir iekļauts darba plānā, 
EDCTP2 ĪS var rīkot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus kopā ar trešajām 
valstīm vai to zinātnes un tehnoloģijas 
organizācijām un aģentūrām, 
starptautiskām organizācijām vai citām 

4. Ja šāds pasākums ir iekļauts darba plānā, 
EDCTP2 ĪS var rīkot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus kopā ar trešajām 
valstīm vai to zinātnes un tehnoloģijas 
organizācijām un aģentūrām, 
starptautiskām organizācijām vai citām 
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trešajām personām, jo īpaši nevalstiskām 
organizācijām, saskaņā ar noteikumiem, 
kuri izstrādāti, pamatojoties uz Regulas 
(ES) Nr. … [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
11. pantu.

trešajām personām, jo īpaši nevalstiskām 
organizācijām un produktu izstrādes 
organizācijām, saskaņā ar noteikumiem, 
kuri izstrādāti, pamatojoties uz Regulas 
(ES) Nr. … [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”] 
11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībnieku garantiju fonds, kas 
izveidots ar Regulu (ES) Nr. … [dalības
un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”], juridiskā ziņā varētu 
nebūt piemērots EDCTP2, tādēļ Komisija 
iesniedz priekšlikumus, lai nodrošinātu, 
ka minētais fonds vai līdzīgs fonds ir 
pieejams visām finansēšanas struktūrām, 
kuras ir saistītas ar EDCTP2.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var nolemt pati veikt 1. punktā 
minētās revīzijas.

2. Neskarot Eiropas Savienības Revīzijas 
palātas neatkarību vai lomu, Komisija 
pienācīgi pamatotos gadījumos un 
apspriežoties ar iesaistītajām valstīm, var 
nolemt pati veikt 1. punktā minētās 
revīzijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visus uzaicinājumus un iespējas 
piedalīties plaši reklamē, arī 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
Komisijas vietnē, kurā ir EDCTP2 veltīta 
sadaļa.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu piedalīšanos kopumā un jo īpaši jaunu dalībnieku piedalīšanos, informācija 
par uzaicinājumiem un pieteikšanās procedūrām būtu plaši jāreklamē, arī pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” vietnē.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
1 pielikums – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, partnerībā ar 
Subsahāras Āfriku paātrinot iedarbīgu, 
drošu un cenas ziņā pieejamu ar nabadzību 
saistīto slimību gadījumā izmantojamu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu klīnisko 
izstrādi.

EDCTP2 veicina ar nabadzību saistīto 
slimību radītā sociālā un ekonomiskā sloga 
samazināšanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, partnerībā ar 
Subsahāras Āfriku paātrinot iedarbīgu, 
drošu, pieejamu, atbilstošu un cenas ziņā 
pieejamu ar nabadzību saistīto slimību 
gadījumā izmantojamu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļu klīnisko izstrādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
1 pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palielināt jaunu vai uzlabotu 
HIV/AIDS, tuberkulozes, malārijas un citu 
ar nabadzību saistītu slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu skaitu un līdz programmas 
darbības beigām iegūt vismaz vienu jaunu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekli; 
publicētas vismaz 30 vadlīnijas par 
pašreizējo medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu labāku vai plašāku lietošanu; kā 
arī panākt progresu vismaz 20 kandidējošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu 
klīniskajā izstrādē;

(a) palielināt jaunu vai uzlabotu 
HIV/AIDS, tuberkulozes, malārijas un citu 
ar nabadzību saistītu slimību gadījumā 
izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu skaitu un līdz programmas 
darbības beigām iegūt vismaz vienu jaunu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekli; publicēt 
[xx] jaunas vadlīnijas par jau esošu 
medicīniskās iejaukšanās līdzekļu labāku 
vai plašāku lietošanu; kā arī panākt 
progresu [xx] kandidējošu medicīniskās 
iejaukšanās līdzekļu klīniskajā izstrādē;

Or. en

Pamatojums

Eksperti referentei ieteica, ka šie mērķi varētu nebūt piemērots veids, kā panākt attiecīgus 
rezultātus, jo dažas jaunās vadlīnijas vai jaunie iejaukšanās līdzekļi būs lietderīgāki nekā citi.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) labāk saskaņot, pielāgot un integrēt 
attiecīgo valstu programmas, lai 
paaugstinātu Eiropas publisko investīciju 
rentabilitāti;

(c) labāk saskaņot, pielāgot un attiecīgā 
gadījumā integrēt attiecīgo valstu 
programmas, lai paaugstinātu Eiropas 
publisko investīciju rentabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) paplašināt starptautisko sadarbību ar 
citiem publiskajiem un privātajiem 
finansētājiem;

(d) paplašināt starptautisko sadarbību ar 
citiem publiskajiem un/vai privātajiem 
finansētājiem, lai nodrošinātu, ka visas 
pētniecības ietekme ir maksimāla un ka 
sinerģiju var ņemt vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) palielināt ietekmi, produktīvi 
sadarbojoties ar attiecīgajām Eiropas 
Savienības iniciatīvām, tostarp attīstības 
palīdzības iniciatīvām.

(e) panākt labāku koordināciju, 
pielīdzināšanu un attiecīgā gadījumā 
integrāciju ar attiecīgajām Eiropas 
Savienības iniciatīvām, tostarp attīstības 
palīdzības iniciatīvām, lai labāk izmantotu 
sinerģiju, izveidotu pilnīgāku inovācijas 
ķēdi no klīniskajiem izmēģinājumiem līdz 
ārstniecības pakalpojumu sniegšanai un 
palielinātu Eiropas publisko investīciju 
lietderību;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Operatīvie mērķi (3) Darbības rādītāji
Lai sasniegtu 2. punktā izklāstītos 
konkrētos mērķus, līdz programmas 
EDCTP2 darbības perioda beigām 
(2024. g.) īsteno šādus operatīvos mērķus, 
tostarp indikatīvos mērķus:

Lai sasniegtu 2. punktā izklāstītos 
konkrētos mērķus, programmas EDCTP2 
darbības laikā uzrauga šādus darbības 
indikatorus:
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Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinot ar 88 EDCTP1 
veiktajiem izmēģinājumiem, atbalstīto 
klīnisko izmēģinājumu skaitu palielināt 
vismaz līdz 150;

rādītājs: palielināt tādu atbalstīto klīnisko 
izmēģinājumu skaitu, kuru rezultātā top 
jauna veida produkti, procesi, 
metodoloģija, diagnosticēšana, ārstēšana 
un profilakse.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: tādu EDCTP2 ĪS finansētu 
klīnisko izmēģinājumu proporciju, ko vada 
Āfrikas speciālisti, saglabāt 50 % apmērā 
vai līdz tam palielināt;

rādītājs: saglabāt vai palielināt tādu 
EDCTP2 ĪS finansētu klīnisko 
izmēģinājumu proporciju, ko vada Āfrikas 
speciālisti;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
1 pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: publicēto zinātniski recenzēto 
zinātnisko rakstu skaitu palielināt 
vismaz līdz 1000;

rādītājs: censties publicēto zinātniski 
recenzēto zinātnisko rakstu skaitu 
palielināt trīs reizes salīdzinājumā ar 
EDCTP1;
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Or. en

Pamatojums

EDCTP1 laikā tika publicēti 350 raksti. Komisijas tekstā ieteikts, ka mērķim vajadzētu būt 
1000 rakstiem, kas ir procentuāls palielinājums par 186 %. Iespējams, būtu vieglāk šeit 
konkrētus skaitļus neminēt.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: saglabāt EDCTP2 atbalstīto
Subsahāras Āfrikas valstu skaitu 30 vai 
līdz šādam skaitam to palielināt;

rādītājs: censties Subsahāras Āfrikas 
valstu dalību EDCTP2 saglabāt vai
palielināt;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinot ar 400 EDCTP1 
stipendijām, vismaz līdz 600 palielināt
stipendiju skaitu tādiem Subsahāras 
Āfrikas pētniekiem un 
maģistrantūras/doktorantūras studentiem, 
no kuriem vismaz 90 % ne mazāk kā gadu 
pēc stipendijas saņemšanas turpina 
pētniecības darbu Subsahāras Āfrikā;

rādītājs: stipendiju skaitu Subsahāras 
Āfrikas pētniekiem un 
maģistrantūras/doktorantūras studentiem 
palielināt vismaz līdz 600 salīdzinājumā 
ar 400 EDCTP1 stipendijām;

Or. en

Pamatojums

Ir cerība, ka daudzi pētnieki turpinās pētniecību Āfrikā arī pēc tam, kad viņu stipendijas 
beigsies, bet var gadīties, ka pētniecības infrastruktūra citās valstīs ir labāk piemērota, lai 
viņiem palīdzētu virzīt uz priekšu savus pētniecības projektus. Pētnieku mobilitāti nevajadzētu 
mākslīgi ierobežot.
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Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinot ar 74 
pasākumiem, ko atbalstīja EDCTP1, 
atbalstīto Subsahāras Āfrikas klīnisko 
izmēģinājumu kapacitātes veidošanas 
pasākumu skaitu palielināt vismaz līdz 
150;

rādītājs: palielināt atbalstīto Subsahāras 
Āfrikas klīnisko izmēģinājumu kapacitātes 
veidošanas pasākumu skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādāt vienotu pētniecības 
programmu, prioritizēšanas kritērijus un 
vienotu novērtēšanas procedūru:

(c) izstrādāt EDCTP2 pētniecības 
programmu, kurā ir vienoti prioritizēšanas 
kritēriji un vienota novērtēšanas 
procedūra, vienlaikus atzīstot, ka 
ieguldījumi no nacionālajām 
programmām un EDCTP var atšķirties, 
piemēram, nacionālās programmas var 
sniegt ieguldījumu natūrā, bet EDCTP 
nevar.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: vismaz 50 % no iesaistīto 
Eiropas valstu publiskajām investīcijām 
integrē, pielāgo vai koordinē ar 

svītrots



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

LV

programmas EDCTP2 starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: administratīvās izmaksas 
nepārsniedz 5 % no EDCTP2 ĪS budžeta;

rādītājs: administratīvās izmaksas 
nepārsniedz 5 % no EDCTP2 ĪS budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mērķvērtība: salīdzinājumā ar EDCTP1 
piešķirtajiem EUR 14 miljoniem
jaunattīstības valstu piešķirto ieguldījumu 
palielināt vismaz līdz EUR 30 miljoniem;

rādītājs: jaunattīstības valstu piešķirto 
ieguldījumu palielināt vismaz līdz 
EUR 30 miljoniem salīdzinājumā ar 
EDCTP1 piešķirtajiem 
EUR 14 miljoniem;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicina ar nabadzību saistīto infekcijas
slimību jomā īstenoto nacionālo 
pētniecības programmu un pasākumu tīklu 
veidošanu, saskaņošanu, pielāgošanu, 

(a) veicina ar nabadzību saistīto slimību 
jomā īstenoto nacionālo pētniecības 
programmu un pasākumu tīklu veidošanu, 
saskaņošanu, pielāgošanu, sadarbību un 
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sadarbību un integrēšanu zinātnes, 
pārvaldības un finanšu līmenī;

integrēšanu zinātnes, pārvaldības un 
finanšu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju, tuberkulozi, un novārtā atstātām 
infekcijas slimībām;

(b) atbalsta klīnisko izmēģinājumu 
pētniecisko darbību un ar tiem saistītus 
pasākumus attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību, jo īpaši HIV/AIDS, 
malāriju, tuberkulozi, un novārtā atstātām 
slimībām, kuras saistītas ar nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – 3. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegto un 
finansiāli atbalstīto projektu skaitu, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku 
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 
veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem un izplatīšanas pasākumiem.

Attiecībā uz EDCTP ĪS rīkotajiem 
uzaicinājumiem ikgadējā ziņojumā arī 
iekļauj informāciju par iesniegtajiem un 
finansiāli atbalstītajiem projektiem, 
Savienības finansiālā ieguldījuma sīku 
izlietojumu, nacionālo ieguldījumu un citu 
ieguldījumu sadalījumu, dalībnieku 
veidiem, statistiku pa valstīm, starpniecības 
pasākumiem un izplatīšanas pasākumiem.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referente atbalsta EDCTP2 vispārējo mērķi, proti, paātrināt iedarbīgu, drošu un cenas ziņā 
pieejamu ar nabadzību saistīto slimību gadījumā izmantojamu medicīniskās iejaukšanās 
līdzekļu klīnisko izstrādi. Viņa atzīst nepieciešamību strādāt kopā ar jaunattīstības valstīm, 
piemēram, Subsahāras Āfriku, lai novērstu negatīvo ietekmi, ko rada ar nabadzību saistītās 
slimības, kuras skar 1 miljardu cilvēku un kuru rezultātā traģiskā kārtā tiek zaudētas tik 
daudzas dzīvības. Viņa arī atzīst ar nabadzību saistīto slimību ietekmi uz pārējo pasauli un jo 
īpaši Eiropu, kur daudzas no šīm slimībām ir izskaustas.

Referente uzskata — neskatoties uz to, ka EDCTP1 ir bijusi salīdzinoši veiksmīga, ņemot 
vērā šī svarīgā darba humanitāro aspektu, galvenajai prioritātei vajadzētu būt jautājumam par 
izmaksu lietderību, lai nodrošinātu, ka tiek panākti iespējami labākie rezultāti. Ir arī svarīgi 
cieši sadarboties ar citām organizācijām valsts, privātajā un brīvprātīgā darba jomā, kurām ir 
līdzīgi mērķi, ne tikai lai panāktu maksimāli lielas investīcijas dalībvalstīs, bet arī lai novērstu 
pārklāšanos un dublēšanos. Referente saprot, ka dažādām iesaistītajām valstīm bieži būs savas 
investīciju un pētniecības programmas, un atzinīgi vērtē daudzveidību, jo tas nereti var dot 
lielu labumu. Viņa iesaka attiecībā uz līdzfinansējumu ieņemt elastīgu nostāju, kas ļaus 
valstīm piedalīties ar ieguldījumiem natūrā.

Attiecībā uz ES izdevumiem ir vajadzīga skaidra revīzijas izsekojamība, lai EDCTP būtu 
atbildīga par izlietotajiem publiskajiem līdzekļiem. Komisijai vajadzētu būt tiesībām veikt 
revīzijas, bet tas nedrīkst skart ES Revīzijas palātas neatkarību vai lomu. 

Lai gan referente atbalsta programmas EDCTP vispārīgos un konkrētos mērķus, viņai ir 
bažas, ka atsevišķi mērķi, kas ir ierosināti ar nosaukumu „Operatīvie mērķi”, var sniegt 
nepareizu priekšstatu par panākto, ar tiem varētu manipulēt un pastāv iespēja, ka tie varētu 
neatspoguļot situāciju saistībā ar pamatmērķa — proti, izstrādāt vakcīnas, ārstniecības 
metodes un zāles, kā arī uzlabot procedūras vai procesus — faktisko sasniegšanu. Šī iemesla 
dēļ referente ierosina attiecībā uz vairākiem izmēģinājumiem un vairākām iesaistītajām 
valstīm mainīt stingro vārdu „mērķi” uz „rādītāji”.

Līdzdalības palielināšanai jābūt prioritārai, un jaunajiem dalībniekiem vajadzētu būt iespējai 
viegli piekļūt informācijai par finansēšanas iespējām. Referente ierosina, ka to varētu 
sasniegt, nodrošinot, ka atsevišķi un skaidri marķēta sadaļa pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” tīmekļa vietnē ir atvēlēta tikai informācijas izplatīšanai par EDCTP2 izmēģinājumiem 
un to pielietojumiem. Ja iespējams, iespējas būtu plaši jāreklamē jau labu laiku iepriekš. 
Referente arī uzskata, ka jānodrošina, lai EDCTP2 tiek piemēroti atklātas piekļuves principi, 
kas pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” noteikti attiecībā uz publikācijām. Referente atzinīgi 
vērtē ieteikumus par papildu pasākumiem saistībā ar pārredzamību. 

Referente neierosina nekādus grozījumus ārstējamo slimību sarakstā un iesaka neveidot ne 
pārāk slēgtu, ne garāku sarakstu. Iesaistītie pētnieki sākumā nezinās, kādi būs viņu 
secinājumi. Tādēļ būs svarīgi saglabāt elastību, lai tiktu atbalstīti projekti, kuri uzrāda 
vislielāko potenciālu, un nauda netiktu izdalīta projektiem tikai tāpēc, ka tie ir sarakstā. Viņa 
ierosina svītrot atsauces, kuras var ierobežot piemērošanas jomu tikai uz infekcijas slimībām.
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Visbeidzot referente labprāt uzklausītu citu dalībnieku viedokļus par EDCTP2 ierosināto 
ilgumu. Šajā posmā viņa nav iesniegusi nekādus grozījumus. Viņa saprot, ka šāda veida 
klīnisko izmēģinājumu projektiem var būt vajadzīgs ilgāks laiks, lai tos pabeigtu, un ka trīs 
papildu gadi pēc 2020. gada var būt izšķiroši svarīgi projekta sekmīgai norisei. Tomēr viņa 
uzskata, ka līdz 2020. gadam saistības būtu jāuzņemas par visiem līdzekļiem un ka līdz 
2020. gada beigām vajadzētu būt izlietotai lielākajai daļai līdzekļu.


