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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fit-tieni Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn 
Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw li jwettqu bosta Stati Membri b'mod 
konġunt
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2013)0498),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 185 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni 
ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0222/2013),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 — il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit mir-Regolament (UE) 
Nru .../20134 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-...2013 (minn hawn 'il quddiem 
"il-Programm Qafas Orizzont 2020") 
għandu l-għan li jżid l-impatt fuq ir-riċerka 
u l-innovazzjoni billi jgħin ħalli jissaħħu 
s-sħubiji pubbliċi-pubbliċi, inkluż bil-

(2) Orizzont 2020 — il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit mir-Regolament (UE) 
Nru .../20134 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-...2013 (minn hawn 'il quddiem 
"il-Programm Qafas Orizzont 2020") 
għandu l-għan li jżid l-impatt fuq ir-riċerka 
u l-innovazzjoni billi jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, iżid il-koordinazzjoni u 
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parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi li 
jwettqu bosta Stati Membri skont l-
Artikolu 185 tat-Trattat.

jevita duplikazzjoni mhux meħtieġa ma' 
programmi ta' riċerka internazzjonali, 
nazzjonali u reġjonali. Is-sħubiji pubbliċi-
pubbliċi, inkluż bil-parteċipazzjoni tal-
Unjoni fi programmi li jwettqu bosta Stati 
Membri skont l-Artikolu 185 tat-Trattat, 
għandhom jilħqu dawk l-għanijiet, 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet speċifikat 
f'dak ir-Regolament, b'mod partikolari fl-
Artikolu 26 u jkunu f'konformità sħiħa 
mal-Prinċipji Ġenerali, b'mod partikolari 
l-kundizzjonijiet marbuta mal-
komunikazzjoni u t-tixrid tal-
informazzjoni u l-aċċess miftuħ.

__________________ __________________
4 ĠU... [il-Programm Qafas 
Orizzont 2020].

4 ĠU... [il-Programm Qafas 
Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żidiet bi qbil mal-Programm Qafas Orizzont 2020, b'mod partikolari l-Premessa 39 u l-
Artikolu 26. Huwa importanti wkoll li jkunu garantiti l-prinċipji ta' aċċess miftuħ stabbiliti fl-
Artikolu 18(b) ta' Orizzont 2020 u l-Artikolu 28 dwar il-komunikazzjoni u t-tixrid tal-
informazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenxjati 
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenxjati 
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
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Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa' l-ambitu attwali tal-EDCTP1; 
għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali Ewropej; jeħtieġ li 
tissaħħaħ u titwessa' l-kollaborazzjoni ma' 
finanzjaturi pubbliċi u privati ewlenin oħra, 
inkluża l-industrija tal-farmaċewtika; 
għandhom jinħolqu sinerġiji ma' azzjonijiet 
esterni tal-politika, b'mod partikolari mal-
assistenza tal-UE għall-iżvilupp; 
għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati r-
regoli dwar il-kofinanzjament; jeħtieġ li 
jissaħħu l-għodod tal-monitoraġġ.

Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa' l-ambitu attwali tal-EDCTP1; 
għandhom jittejbu aktar il-koordinazzjoni, 
il-kollaborazzjoni u, fejn xieraq, l-
integrazzjoni tal-programmi nazzjonali 
Ewropej; jeħtieġ li tissaħħaħ u titwessa' l-
kollaborazzjoni ma' finanzjaturi pubbliċi u 
privati ewlenin oħra, inkluża l-industrija 
tal-farmaċewtika; għandhom jinħolqu 
sinerġiji ma' azzjonijiet esterni tal-politika, 
b'mod partikolari mal-assistenza tal-UE 
għall-iżvilupp; għandhom jiġu ċċarati u 
ssimplifikati r-regoli dwar il-
kofinanzjament; jeħtieġ li jissaħħu l-
għodod tal-monitoraġġ.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Billi l-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod 
partikolari fl-Afrika Sub-Saħarjana billi 
tħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u afforabbli għall-
mard relatat mal-faqar, l-Istati Membri ma 
jistgħux jilħquhom biżżejjed minħabba n-
nuqqas tal-massa kritika meħtieġa li trid 
tintlaħaq, kemm mil-lat uman u mil-lat 
finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-

(28) Billi l-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod 
partikolari fl-Afrika Sub-Saħarjana billi 
tħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri, aċċessibbli, xierqa
u affordabbli għall-mard relatat mal-faqar, 
l-Istati Membri ma jistgħux jilħquhom 
biżżejjed minħabba n-nuqqas tal-massa 
kritika meħtieġa li trid tintlaħaq, kemm 
mil-lat uman u mil-lat finanzjarju, u allura, 
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azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

minħabba l-iskala tal-azzjoni, jistgħu 
jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Il-fond ta’ garanzija għall-
parteċipanti stabbilit permezz tar-
Regolament Nru 1906/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli 
għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri 
tar-riċerka u universitajiet f'azzjonijiet 
taħt is-Seba' Programm Kwadru u għad-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
(2007-2013) u ġestit mill-Kummissjoni ta 
prova li huwa mekkaniżmu ta' 
salvagwardja importanti li jtaffi r-riskji 
assoċjati mal-ammonti dovuti u mhux 
rimborżati minn parteċipanti 
inadempjenti. Madankollu l-fond ta' 
garanzija għall-parteċipanti l-ġdid 
stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru ... 
[Regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid 
f'Orizzont 2020] jista' ma jkunx legalment
adattat għall-EDCTP2, u għalhekk il-
Kummissjoni għandha tressaq proposti 
biex tiżgura li l-fond, jew fond simili, ikun 
disponibbli biex ikopri l-korpi ta' 
finanzjament kollha marbutin mal-
EDCTP2.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 594 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 
elenkati fl-Artikolu 1.1;

(a) EUR 594 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet, sew in natura u sew 
finanzjarji, tal-istati parteċipanti elenkati 
fl-Artikolu 1.1;

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 89 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet ta' kull Stat Membru 
ieħor jew kull pajjiż assoċjat ieħor fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li qed 
jieħu sehem fil-Programm EDCTP2 skont 
l-Artikolu 1.2.

(b) EUR 89 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet, sew in natura u sew 
finanzjarji, ta' kull Stat Membru ieħor jew 
kull pajjiż assoċjat ieħor fil-Programm 
Qafas Orizzont 2020 li qed jieħu sehem fil-
Programm EDCTP2 skont l-Artikolu 1.2.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokati għall-partijiet rilevanti tal-
Programm Speċifiku li jimplimenta l-
Programm Qafas Orizzont 2020, stabbilit 
bid-Deċiżjoni .../2013/UE skont l-

2. Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokati għall-partijiet rilevanti tal-
Programm Speċifiku li jimplimenta l-
Programm Qafas Orizzont 2020, u b'mod 
partikolari mill-approprjazzjonijiet taħt l-
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Artikolu 58(1)(c)(vi) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

għan speċifiku "Saħħa, it-tibdil 
demografiku u l-benesseri"skont l-
Artikoli 60 u 61 u tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: Żidiet sabiex ikun aktar espliċitu minn fejn ġejja eżatt, f'Orizzont 2020, il-
kontribuzzjoni tal-UE għall-P2P – ara d-dikjarazzjoni finanzjarja.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiddaħħlu fil-pjan 
ta' ħidma tal-Programm EDCTP2 li 
tadottah l-EDCTP2-IS kull sena wara r-
riżultat pożittiv tal-evalwazzjoni esterna 
tagħha minn evalwazzjoni internazzjonali 
bejn il-pari bbażata fuq l-Artikolu 14(1) 
tar-Regolament (UE) Nru ... [ir-regoli tal-
parteċipazzjoni u t-tixrid f'Orizzont 2020], 
u fejn jidħol il-kontribut tagħhom għall-
għanijiet tal-Programm EDCTP2.

L-attivitajiet għandhom jiddaħħlu fil-pjan 
ta' ħidma tal-Programm EDCTP2 li 
tadottah l-EDCTP2-IS kull sena wara r-
riżultat pożittiv tal-evalwazzjoni esterna 
tagħha minn evalwazzjoni internazzjonali 
bejn il-pari għall-għanijiet tal-Programm 
EDCTP2.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta attività bħal din tkun imdaħħla fil-
pjan ta' ħidma, l-EDCTP2-IS tista' tniedi
sejħiet konġunti ma' pajjiżi terzi jew mal-
organizzazzjonijiet u l-aġenziji xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom, ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali jew ma' 

4. Meta attività bħal din tkun imdaħħla fil-
pjan ta' ħidma, l-EDCTP2-IS tista' tniedi 
sejħiet konġunti ma' pajjiżi terzi jew mal-
organizzazzjonijiet u l-aġenziji xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom, ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali jew ma' 
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partijiet terzi oħra, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
skont ir-regoli żviluppati bbażati fuq l-
Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru ... 
[ir-regoli tal-parteċipazzjoni u t-tixrid 
f'Orizzont 2020].

partijiet terzi oħra, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
organizzazzjonijiet tal-iżvilupp tal-
prodotti, skont ir-regoli żviluppati bbażati 
fuq l-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 
Nru ... [ir-regoli tal-parteċipazzjoni u t-
tixrid f'Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-fond ta' garanzija għall-parteċipanti 
stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru ... 
[Regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid 
f'Orizzont 2020] jista' ma jkunx legalment 
adattat għall-EDCTP2, u għalhekk il-
Kummissjoni għandha tressaq proposti 
biex tiżgura li l-fond, jew fond simili, ikun 
disponibbli biex ikopri l-korpi ta' 
finanzjament kollha marbutin mal-
EDCTP2.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li 
tagħmel il-verifiki msemmija fil-
paragrafu 1 hi stess.

2. Mingħajr ħsara għall-indipendenza jew 
ir-rwol tal-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni tista', f'każijiet 
debitament motivati u f'konsultazzjoni 
mal-istati parteċipanti, tiddeċiedi li 
tagħmel il-verifiki msemmija fil-
paragrafu 1 hi stess.
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Is-sejħiet u l-opportunitajiet ta' 
parteċipazzjoni kollha għandhom ikunu 
riklamati kemm jista' jkun, inkluż fil-
websajt ta' Orizzont 2020 tal-Kummissjoni 
li għandha tinkludi kapitolu ddedikat 
għall-EDCTP2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni b'mod ġenerali u dik ta' parteċipanti ġodda b'mod 
partikolari, għandu jkun hemm tixrid tajjeb tal-informazzjoni marbuta ma' sejħiet u proċeduri 
ta' applikazzjoni, inkluż permezz tal-websajt ta' Orizzont 2020.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-
piż soċjali u ekonomiku tal-mard relatat 
mal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, 
billi jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u affordabbli għall-
mard relatat mal-faqar bi sħab mal-Afrika 
sub-Saħarjana.

L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż 
soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi 
jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri, aċċessibbli, xierqa
u affordabbli għall-mard relatat mal-faqar 
bi sħab mal-Afrika sub-Saħarjana.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi, il-
malarja u mard ieħor relatat mal-faqar, u sa 
tmiem il-programm ikun instab mill-inqas 
intervent mediku ġdid wieħed; jinħarġu 
mill-inqas 30 linja gwida biex l-interventi 
mediċi eżistenti jintużaw aħjar jew b'mod 
estiż; u jsir progress fl-iżvilupp kliniku ta' 
mill-inqas 20 intervent mediku kandidat;

(a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi, il-
malarja u mard ieħor relatat mal-faqar, u sa 
tmiem il-programm ikun instab mill-inqas 
intervent mediku ġdid wieħed; jinħarġu 
[xx] linja gwida ġdida biex l-interventi 
mediċi eżistenti jintużaw aħjar jew b'mod 
estiż; u jsir progress fl-iżvilupp kliniku ta' 
[xx] intervent mediku kandidat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperti ssuġġerew lir-Rapporteur li dawn il-miri jista' jkun li ma jkejlux b'mod adegwat l-
eżiti rilevanti peress li ċerti linji gwida jew interventi ġodda jkunu aktar ta' benefiċċju minn 
oħrajn.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament u 
l-integrazzjoni tal-programmi nazzjonali 
rilevanti biex tiżdied il-kosteffikaċja tal-
investimenti pubbliċi Ewropej;

(c) jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament 
u, fejn xieraq, l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali rilevanti biex tiżdied 
il-kosteffikaċja tal-investimenti pubbliċi 
Ewropej;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) titwessa' l-koperazzjoni internazzjonali 
ma' finanzjaturi pubbliċi u privati oħra;

(d) titwessa' l-koperazzjoni internazzjonali 
ma' finanzjaturi pubbliċi u/jew privati oħra 
biex jiġi żgurat li jkun massimizzat l-
impatt tar-riċerka kollha u li jkunu 
jistgħu jitqiesu s-sinerġiji.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 − punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżdied l-impatt minħabba 
kooperazzjoni effettiva ma' inizjattivi 
rilevanti tal-Unjoni Ewropea, inkluża l-
assistenza għall-iżvilupp.

(e) jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament 
u, fejn xieraq, l-integrazzjoni ma' 
inizjattivi rilevanti tal-Unjoni Ewropea, 
inkluża l-assistenza għall-iżvilupp sabiex 
jittieħed vantaġġ aħjar mis-sinerġiji, 
tinħoloq katina ta' innovazzjoni aktar 
kompluta mill-provi kliniċi sat-twassil tat-
trattament u tiżdied l-effikaċja tal-
investimenti pubbliċi Ewropej;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Għanijiet Operattivi (3) L-Indikaturi Operattivi
Sabiex jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi 
stabbiliti fil-punt 2, għandhom jintlaħqu
dawn l-għanijiet operattivi, li jinkludu 
miri indikattivi, sa tmiem il-Programm 
EDCTP2 fl-2024:

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi 
stabbiliti fil-punt 2, għandhom jiġu 
monitorjati dawn l-indikaturi li ġejjin
matul il-Programm EDCTP2.
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Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdied l-għadd ta' provi kliniċi 
appoġġati għal mill-anqas 150 meta 
mqabbel mat-88 tul l-EDCTP1.

Indikatur: jiżdied l-għadd ta' provi kliniċi 
appoġġati li jwasslu għal prodotti, 
proċessi, metodoloġiji, djanjostika, 
trattamenti jew prevenzjonijiet ġodda.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiġi sostnut jew jiżdied il-proporzjon 
ta' provi kliniċi li l-EDCTP2-IS tiffinanzja 
mat-tmexxija Afrikana għal mill-inqas 
50 %.

Indikatur: jiġi sostnut jew jiżdied il-
proporzjon ta' provi kliniċi li l-EDCTP2-IS 
tiffinanzja mat-tmexxija Afrikana.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt a – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdied l-għadd ta' artikli xjentifiċi 
evalwati bejn il-pari li jiġu ppubblikati 
għal mill-anqas 1000.

Indikatur: isir sforz biex jiżdied l-għadd ta' 
artikli xjentifiċi evalwati bejn il-pari li jiġu 
ppubblikati għal tliet darbiet dak tal-
EDCTP1.
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Ġustifikazzjoni

Matul l-EDCTP1 ġew ippubblikati 350 artiklu. It-test tal-Kummissjoni jirrakkomanda li l-
mira għandha tkun ta' 1000, u allura żieda perċentwali ta' 186 %. Forsi jkun aktar faċli jekk 
hawnhekk in-numri jitħallew barra kompletament.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiġi sostnut jew jiżdied l-għadd ta' 
pajjiżi tal-Afrika Sub-saħarjana li l-
EDCTP2 jappoġġa għal mill-inqas 30.

Indikatur: isir sforz biex tiġi sostnuta jew 
tiżdied il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi tal-
Afrika Sub-saħarjana fl-EDCTP2.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' studju 
lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana 
għal mill-inqas 600 meta mqabbel mal-400 
tul l-EDCTP1, li mill-inqas 90% minnhom 
ikomplu l-karriera fir-riċerka tagħhom fl-
Afrika sub-Saħarjana għal mill-inqas 
sena wara li tintemm il-borża ta' studju.

Indikatur: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' 
studju lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana 
għal mill-inqas 600 meta mqabbel mal-400 
tul l-EDCTP1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tama hi ħafna riċerkaturi jkomplu r-riċerka tagħhom fl-Afrika wara li jintemmu l-boroż ta' 
studju tagħhom iżda jista' jagħti l-każ li l-infrastruttura tar-riċerka f'pajjiżi oħrajn hija aktar 
adattata biex tassistihom fit-tkomplija tal-proġetti ta' riċerka tagħhom. Il-mobilità tar-
riċerkaturi m'għandhiex tiġi ristretta b'mod artifiċjali.
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Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mira: jiżdied l-għadd ta' attivitajiet li jibnu 
l-kapaċità appoġġati biex isiru provi kliniċi 
fl-Afrika sub-Saħarjana għal mill-inqas 
150 meta mqabbel mal-74 tul l-EDCTP1.

Indikatur: jiżdied l-għadd ta' attivitajiet li 
jibnu l-kapaċità appoġġati biex isiru provi 
kliniċi fl-Afrika sub-Saħarjana.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jinħolqu aġenda komuni tar-riċerka, 
kriterji għat-tfassil tal-prijoritajiet u 
evalwazzjoni komuni:

(c) Tinħoloq aġenda tar-riċerka għall-
EDCTP2 li tinkludi kriterji komuni għat-
tfassil tal-prijoritajiet u evalwazzjoni 
komuni filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-
kontribuzzjonijiet mill-programmi 
nazzjonali u l-EDCTP jistgħu jvarjaw, 
pereżempju l-programmi nazzjonali 
jistgħu jikkontribwixxu in natura filwaqt 
li l-EDCTP ma tistax.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mira: mill-inqas 50 % tal-investiment 
pubbliku li jagħmlu l-istati parteċipanti 
Ewropej ikun integrat, allinjat jew 
ikkoordinat mill-Programm EDCTP2.

imħassar
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Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt d – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: il-kostijiet amministrattivi jkunu
anqas minn 5 % tal-baġit tal-EDCTP2-IS.

Indikatur: kostijiet amministrattivi anqas 
minn 5 % tal-baġit tal-EDCTP2-IS.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – punt e – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet 
mingħand il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal
mill-inqas EUR 30 miljun meta mqabbel 
ma' EUR 14 miljun tul l-EDCTP1.

Indikatur: żieda fil-kontribuzzjonijiet 
mingħand il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ta'
mill-inqas EUR 30 miljun meta mqabbel 
ma' EUR 14 miljun tul l-EDCTP1.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
koperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard infettiv relatat mal-faqar 
fil-livell xjentifiku, ġestjonarju u 
finanzjarju;

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
koperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard relatat mal-faqar fil-livell 
xjentifiku, ġestjonarju u finanzjarju;
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Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard infettiv
ittraskurat;

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard ittraskurat 
li hu relatat mal-faqar;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji u l-
attivitajiet tat-tixrid.

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar il-proġetti li 
tressqu u ntgħażlu għall-finanzjament, l-
użu fid-dettall tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni, it-tqassim tal-
kontribuzzjonijiet nazzjonali u oħrajn, it-
tipi ta' parteċipanti, l-istatistika tal-pajjiżi, 
l-avvenimenti tas-senseriji u l-attivitajiet 
tat-tixrid.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur tappoġġa l-għan ġenerali tal-EDCTP2 li jgħaġġel l-iżvilupp kliniku ta' 
interventi mediċi effettivi, sikuri u affordabbli għall-mard relatat mal-faqar. Hija tagħraf il-
ħtieġa ta' ħidma bi sħab ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw, bħal dawk tal-Afrika sub-Saħarjana, 
biex jiġu indirizzati l-impatti negattivi tal-mard relatat mal-faqar li jolqot biljun persuna u 
jwassal traġikament għal għadd enormi ta' mwiet. Hi tirrikonoxxi wkoll l-impatt li t-tifrix ta' 
mard relatat mal-faqar għandu fuq id-dinja kollha u fuq l-Ewropa b'mod partikolari, fejn ħafna 
minn dan il-mard inqered.

Ir-Rapporteur temmen li minkejja s-suċċess relattiv tal-EDCTP1, fid-dawl tal-aspett 
umanitarju ta' din il-ħidma importanti, jeħtieġ li l-użu effiċjenti tal-fondi tkun prijorità 
ewlenija biex jiġi żgurat li jinkisbu l-aħjar riżultati possibbli. Il-koordinazzjoni mill-qrib ma' 
organizzazzjonijiet oħra mis-settur pubbliku, privat u volontarju b'għanijiet simili hija 
fundamentali wkoll, mhux biss biex ikunu massimizzati l-investimenti tal-Istati Membri iżda 
wkoll biex ikunu minimizzati t-trikkib u d-duplikazzjoni. Ir-Rapporteur tirrikonoxxi li pajjiżi 
parteċipanti differenti ħafna drabi jkollhom il-programmi ta' investiment u riċerka tagħhom u 
tilqa' din id-diversità peress li ta' spiss din iġġib magħha benefiċċji kbar. Hija tirrakkomanda 
approċċ flessibbli għall-kofinanzjament, li se jippermetti lill-pajjiżi jipparteċipaw 
b'kontribuzzjonijiet in natura.

Jeħtieġ li jkun hemm rendikont ċar tal-entrati għall-infiq tal-UE u għalhekk l-EDCTP 
għandha tinżamm responsabbli għall-flus pubbliċi li tonfoq. Il-Kummissjoni għandu jkollha 
d-dritt li twettaq verifiki iżda dan għandu jkun mingħajr ħsara għall-indipendenza jew ir-rwol 
tal-Qorti tal-Awdituri tal-UE. 

Għalkemm ir-Rapporteur tappoġġa l-Għanijiet Ġenerali u Speċifiċi tal-programm EDCTP, 
tinsab imħassba li ċerti miri proposti bħala "Għanijiet Operattivi" jistgħu jagħtu sens ta' 
sodisfazzjon falz, jistgħu jkunu miftuħa għall-manipulazzjoni u jistgħu ma jirriflettux is-
suċċess reali tal-ambizzjoni primarja li jinstabu vaċċini, trattamenti u kura, u t-titjib fil-
proċeduri jew fil-proċessi. Għal din ir-raġuni r-Rapporteur tissuġġerixxi li l-"miri" stretti fuq 
l-għadd ta' provi u l-għadd ta' pajjiżi involuti jinbidlu f'"indikaturi".

Iż-żieda fil-parteċipazzjoni għandha tkun prijorità u parteċipanti ġodda għandu jkollhom il-
fakultà li jiksbu informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta' finanzjament b'mod faċli. Ir-
Rapporteur tissuġġerixxi li mod kif dan jista' jinkiseb huwa billi fuq il-websajt ta' 
Orizzont 2020 ikun hemm kapitlu separat u mmarkat ċar, riservat esklussivament għat-tixrid 
ta' informazzjoni marbuta mal-applikazzjonijiet u l-informazzjoni dwar il-provi EDCTP2. 
Jekk ikun possibbli, l-opportunitajiet għandhom ikunu riklamati tajjeb minn qabel. Ir-
Rapporteur hija impenjata wkoll li tiżgura li l-prinċipji ta' aċċess miftuħ stabbiliti 
f'Orizzont 2020 b'rabta mal-pubblikazzjonijiet jiġu applikati wkoll għall-EDCTP2. Ir-
Rapporteur tilqa' suġġerimenti dwar aktar miżuri marbutin mat-trasparenza.

Ir-Rapporteur mhijiex qed tipproponi emendi għal-lista ta' mard li għandu jiġi indirizzat, u 
tirrakkomanda li tiġi evitata lista magħluqa jew itwal. Ir-riċerkaturi involuti mhux se jkunu 
jafu minn qabel x'se jkunu l-konklużjonijiet tagħhom. Għalhekk, se jkun importanti li 
tinżamm il-flessibilità sabiex jiġu appoġġati l-proġetti li juru l-aktar potenzjal u l-flus ma 
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jinfirxux fuq proġetti sempliċement għaliex jidhru fuq lista. Hija tipproponi li jitħassru r-
referenzi li jistgħu jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni għall-mard "infettiv" biss.

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur hija miftuħa għall-ħsibijiet ta' partijiet oħra dwar it-tul propost 
tal-EDCTP2. Hija ma ressqitx emendi f'dan l-istadju. Hija tifhem li proġetti ta' provi kliniċi ta' 
dan it-tip jista' jkollhom bżonn żmien itwal biex jitlestew u li l-estensjoni ta' tliet snin wara l-
2020 tista' tkun fundamentali għas-suċċess ta' proġett. Madankollu, hija temmen li l-fondi 
kollha għandhom ikunu impenjati sal-2020 u li l-maġġoranza kbira tagħhom għandhom 
jintefqu sa tmiem l-2020.


