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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over 
deelname van de Unie aan een tweede, door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet 
partnerschapsprogramma voor klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden 
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0498),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 185 en de tweede alinea van artikel 188 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0222/2013),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Horizon 2020 – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20134 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door bij te dragen aan de 
versterking van publiek-publieke 

(2) Horizon 2020 – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20134 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door nauwere synergieën 
te ontwikkelen, de coördinatie te 
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partnerschappen, onder meer door
deelneming van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's.

verbeteren en onnodige overlapping met 
internationale, nationale en regionale 
onderzoeksprogramma's te voorkomen. 
Publiek-publieke partnerschappen, onder 
meer de deelneming van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's, moeten deze doelstellingen 
bereiken, aan de in die verordening 
vastgelegde voorwaarden voldoen, met 
name die in artikel 26, en de algemene 
beginselen ten volle eerbiedigen, met 
name de voorwaarden betreffende 
communicatie en verspreiding van 
informatie en open toegang.

__________________ __________________
4 PB... [Kaderprogramma Horizon 2020]. 4 PB... [Kaderprogramma Horizon 2020].

Or. en

Motivering

Aanvullingen conform het Kaderprogramma Horizon 2020, met name overweging 39 en 
artikel 26. Het is tevens van belang de beginselen van open toegang zoals vastgesteld in 
artikel 18, onder b) van Horizon 2020 en artikel 28 inzake communicatie en verspreiding van 
informatie te waarborgen.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 

(4) In 2009 stelden onafhankelijke 
deskundigen het verslag van de tussentijdse 
evaluatie van EDCTP18 vast. Naar het 
oordeel van het panel van deskundigen was 
het EDCTP1 een uniek platform voor een 
werkelijke dialoog met Afrikaanse 
wetenschappers en gaf het een eerste 
aanzet voor het overbruggen van de kloof 
tussen Noord en Zuid door de ontwikkeling 
van onderzoekscapaciteit en door het 
aanbieden van leer- en werkmogelijkheden 
voor jonge Afrikaanse onderzoekers. Naar 
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aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2) 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden; de integratie van 
nationale Europese programma's moet
verder worden verbeterd, de samenwerking 
met andere belangrijke publieke en private 
financiers, onder wie de farmaceutische 
industrie, moet worden versterkt en 
uitgebreid, er moeten synergieën met het 
externe optreden van Europa worden 
ontwikkeld, met name met de 
ontwikkelingshulp van de EU; de 
voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd, de instrumenten voor 
toezicht moeten worden verbeterd.

aanleiding van dit verslag moeten er voor 
een tweede programma "partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (hierna "EDCTP2) 
een aantal fundamentele zaken in 
aanmerking worden genomen: de huidige 
reikwijdte van EDCTP1 moet gewijzigd en 
uitgebreid worden, de coördinatie, 
samenwerking en, voor zover van 
toepassing, integratie van nationale 
Europese programma's moeten verder 
worden verbeterd, de samenwerking met 
andere belangrijke publieke en private 
financiers, onder wie de farmaceutische 
industrie, moet worden versterkt en 
uitgebreid, er moeten synergieën met het 
externe optreden van Europa worden 
ontwikkeld, met name met de 
ontwikkelingshulp van de EU, de 
voorschriften voor medefinanciering 
moeten worden verduidelijkt en 
vereenvoudigd, de instrumenten voor 
toezicht moeten worden verbeterd.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

8 Van Velzen et al., Onafhankelijke externe 
evaluatie, december 2009.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 
armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige en betaalbare 

(28) De in dit besluit vervatte 
doelstellingen, te weten bijdragen aan de 
vermindering van de sociale en 
economische lasten van 
armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden en met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling te bespoedigen van 
doeltreffende, veilige, toegankelijke, 
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medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten, kunnen niet 
in voldoende mate door de lidstaten 
worden bereikt doordat de noodzakelijke 
kritische massa zowel in menselijke als in 
financiële termen ontbreekt. Vanwege de 
omvang van het optreden kunnen zij 
derhalve beter door de Unie worden 
verwezenlijkt, in overeenstemming met het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

passende en betaalbare medische 
interventies voor armoedegerelateerde 
ziekten, kunnen niet in voldoende mate 
door de lidstaten worden bereikt doordat de 
noodzakelijke kritische massa zowel in 
menselijke als in financiële termen 
ontbreekt. Vanwege de omvang van het 
optreden kunnen zij derhalve beter door de 
Unie worden verwezenlijkt, in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in dat artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Zoals gebleken, is het 
garantiefonds voor de deelnemers dat is 
opgezet krachtens Verordening (EG) nr. 
1906/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 december 2006 tot 
vaststelling van de regels voor de 
deelname van ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten aan 
acties op grond van het zevende 
kaderprogramma, en voor de verspreiding 
van onderzoeksresultaten (2007-2013) en 
dat door de Commissie wordt beheerd, een 
belangrijk vrijwaringsmechanisme om de 
risico's te beperken die verbonden zijn 
aan verschuldigde bedragen die niet 
worden terugbetaald door deelnemers die 
in gebreke blijven. Het nieuwe 
garantiefonds voor de deelnemers dat is 
vastgesteld krachtens Verordening (EU) 
nr. ... [regels voor de deelname en 
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verspreiding in het kader van Horizon 
2020] sluit echter vanuit juridisch 
oogpunt mogelijkerwijs niet aan op 
EDCTP2, en derhalve moet de Commissie 
met voorstellen komen om ervoor te 
zorgen dat het fonds, of een vergelijkbaar 
fonds, voor alle financieringsorganen met 
betrekking tot EDCTP2 kan worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 594 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van de in artikel 1, 
lid 1, vermelde deelnemende landen;

(a) 594 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen in natura dan wel 
financiële bijdragen van de in artikel 1, lid 
1, vermelde deelnemende landen;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 89 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen van andere 
lidstaten of andere met het 
Kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerde landen of landen die in 
overeenstemming met artikel 1, lid 2 aan 
het EDCTP2-programma deelnemen.

(b) 89 miljoen euro, voor een bijdrage ter 
hoogte van de bijdragen in natura dan wel 
financiële bijdragen van andere lidstaten 
of andere met het Kaderprogramma 
Horizon 2020 geassocieerde landen of 
landen die in overeenstemming met artikel 
1, lid 2 aan het EDCTP2-programma 
deelnemen.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bijdrage wordt betaald uit de 
kredieten die in de algemene begroting van 
de Unie zijn toegewezen aan de relevante 
onderdelen van het Specifieke programma 
tot uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, dat in overeenstemming 
met artikel 58, lid 1, onder c), (vi), en de 
artikelen 60 en 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 is vastgesteld.

2. De bijdrage wordt betaald uit de 
kredieten die in de algemene begroting van 
de Unie zijn toegewezen aan de relevante 
onderdelen van het kaderprogramma 
Horizon 2020, en met name uit de 
kredieten in het kader van de specifieke 
doelstelling "Gezondheidszorg, 
demografische veranderingen en welzijn" 
overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder c),
punt vi), en de artikelen 60 en 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Motivering

Rechtvaardiging: Aanvullingen om te verduidelijken uit welk onderdeel van Horizon 2020 de 
EU-bijdrage voor de P2P eigenlijk afkomstig is – zie financieel memorandum.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten worden opgenomen in het 
werkplan van het EDCTP2-programma, dat 
door de EDCTP2-IS jaarlijks wordt 
vastgesteld na de positieve uitkomst van de 
externe beoordeling ervan door 
internationale collegiale toetsing op grond 
van artikel 14, lid 1, van Verordening 
(EU) nr … [regels voor de deelname aan
acties en de verspreiding van resultaten in 
het kader van Horizon 2020], met 
inachtneming van de bijdrage ervan aan 
de doelstellingen van het EDCTP2-

De activiteiten worden opgenomen in het 
werkplan van het EDCTP2-programma, dat 
door de EDCTP2-IS jaarlijks wordt 
vastgesteld na de positieve uitkomst van de 
externe beoordeling ervan door 
internationale collegiale toetsing aan de 
doelstellingen van het EDCTP2-
programma.
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programma.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een dergelijke activiteit is 
opgenomen in het werkplan, kan de 
EDCTP2-IS, in overeenstemming met de 
ingevolge artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. ... [Regels voor de deelname aan acties 
en de verspreiding van resultaten in het 
kader van Horizon 2020] opgestelde regels, 
samen met derde landen of 
wetenschappelijke en technologische 
organisaties en instanties ervan, met 
internationale organisaties of met andere 
derden, met name niet-gouvernementele 
organisaties, oproepen tot het indienen van 
voorstellen.

4. Wanneer een dergelijke activiteit is 
opgenomen in het werkplan, kan de 
EDCTP2-IS, in overeenstemming met de 
ingevolge artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. ... [Regels voor de deelname aan acties 
en de verspreiding van resultaten in het 
kader van Horizon 2020] opgestelde regels, 
samen met derde landen of 
wetenschappelijke en technologische 
organisaties en instanties ervan, met 
internationale organisaties of met andere 
derden, met name niet-gouvernementele 
organisaties en organisaties voor 
productontwikkeling, oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het nieuwe garantiefonds voor de 
deelnemers dat is vastgesteld krachtens 
Verordening (EU) nr. ... [regels voor de 
deelname en verspreiding in het kader 
van Horizon 2020] sluit vanuit juridisch 
oogpunt mogelijkerwijs niet aan op 
EDCTP2, en derhalve komt de Commissie 
met voorstellen om ervoor te zorgen dat 
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het fonds, of een vergelijkbaar fonds, voor 
alle financieringsorganen met betrekking 
tot EDCTP2 kan worden gebruikt.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten de in het 
eerste lid bedoelde controles zelf uit te 
voeren.

2. Onverminderd de onafhankelijkheid of 
de rol van de Rekenkamer van de 
Europese Unie kan de Commissie, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen en in 
overleg met de deelnemende staten,
besluiten de in het eerste lid bedoelde 
controles zelf uit te voeren.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle oproepen en mogelijkheden tot 
deelname worden op grote schaal 
bekendgemaakt, ook op de Horizon 2020-
website van de Commissie, waarop een 
hoofdstuk is gewijd aan EDCTP2.

Or. en

Motivering

Teneinde de deelname in het algemeen en van nieuwkomers in het bijzonder te vergroten, 
moet de verspreiding van informatie inzake oproepen en aanmeldingsprocedures op ruime 
schaal bekendgemaakt worden, ook via de Horizon 2020-website.
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Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige en 
betaalbare medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten in 
partnerschap met sub-Saharisch Afrika te 
versnellen.

EDCTP2 zal bijdragen aan het verlagen 
van de maatschappelijke en economische 
lasten van armoedegerelateerde ziekten in 
ontwikkelingslanden, met name in sub-
Saharisch Afrika, door de klinische 
ontwikkeling van doeltreffende, veilige, 
toegankelijke, passende en betaalbare 
medische interventies voor 
armoedegerelateerde ziekten in 
partnerschap met sub-Saharisch Afrika te 
versnellen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
hiv/aids, tuberculose, malaria en andere 
armoedegerelateerde ziekten. Aan het eind 
van het programma moet ten minste 1 
nieuwe medische interventie zijn 
ontwikkeld; opstelling van ten minste 30
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande geneesmiddelen. boeken 
van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van ten minste 20 potentiële 
medische interventies.

(a) ontwikkelen van meer nieuwe of 
verbeterde medische interventies voor 
hiv/aids, tuberculose, malaria en andere 
armoedegerelateerde ziekten. Aan het eind 
van het programma moet ten minste 1 
nieuwe medische interventie zijn 
ontwikkeld; opstelling van [xx] nieuwe
richtsnoeren voor beter of ruimer gebruik 
van bestaande medische interventies; 
boeken van vooruitgang met de klinische 
ontwikkeling van [xx] potentiële medische 
interventies.

Or. en

Motivering

Deskundigen hebben de rapporteur erop gewezen dat deze doelstellingen mogelijkerwijs geen 
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adequate maatstaf voor de relevante resultaten zijn, aangezien niet alle nieuwe richtsnoeren 
of nieuwe interventies even gunstig zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en integratie van relevante 
nationale programma's ter verhoging van 
de kosteneffectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen;

(c) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en, voor zover van toepassing,
integratie van relevante nationale 
programma's ter verhoging van de 
kosteneffectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en
private financiers;

(d) versterken van de internationale 
samenwerking met andere publieke en/of
private financiers om ervoor te zorgen dat 
het effect van al het onderzoek wordt 
gemaximaliseerd en dat synergieën in 
overweging kunnen worden genomen;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vergroting van de effecten door 
effectieve samenwerking met relevante 

(e) verbetering van de coördinatie, 
afstemming en, voor zover van toepassing, 
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EU-initiatieven, waaronder de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU.

integratie met relevante EU-initiatieven, 
waaronder de ontwikkelingssamenwerking 
van de EU, teneinde meer gebruik te 
maken van synergieën, een volledigere 
innovatieketen – van klinische proeven tot 
de uitvoering van behandelingen – op te 
zetten, en de effectiviteit van Europese 
overheidsinvesteringen te vergroten;

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Operationele doelstellingen (3) Operationele indicatoren
Om de in punt 2 omschreven specifieke 
doelstellingen te verwezenlijken, moeten
de volgende operationele doelstellingen 
met de bijbehorende streefdoelen aan het 
eind van het EDCTP2-programma in 2024 
zijn gehaald:

Om de in punt 2 omschreven specifieke 
doelstellingen te verwezenlijken, worden
de volgende indicatoren onderworpen aan 
toezicht gedurende het EDCTP2-
programma.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: vergroten van het aantal 
gesteunde klinische proeven tot ten minste 
150 in vergelijking tot 88 in het kader van 
EDCTP 1;

– indicator: vergroten van het aantal 
gesteunde klinische proeven die leiden tot 
nieuwe producten, processen, methoden, 
diagnostiek, behandelingen of preventie.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: in stand houden of vergroten 
van het aandeel door de EDCTP-IS 
financieel gesteunde klinische proeven 
onder Afrikaanse leiding tot ten minste 
50% hiervan;

– indicator: in stand houden of vergroten 
van het aandeel door de EDCTP-IS 
financieel gesteunde klinische proeven 
onder Afrikaanse leiding.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: vergroten van het aantal na
"peer review" gepubliceerde 
wetenschappelijke artikelen tot ten minste 
1000;

– indicator: streven naar het vergroten van 
het aantal na "peer review" gepubliceerde 
wetenschappelijke artikelen tot drie keer 
het aantal van EDCTP1.

Or. en

Motivering

Gedurende EDCTP1 zijn 350 artikelen gepubliceerd. In de Commissietekst wordt een 
streefdoel van 1000 aanbevolen, oftewel een percentuele stijging van 186 %. Het is wellicht 
gemakkelijker om hier helemaal geen getallen te noemen.

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: in stand houden of vergroten 
van het aantal door het EDCTP2
ondersteunde landen in sub-Saharisch 

– indicator: streven naar het in stand 
houden of vergroten van de deelname van 
sub-Saharisch Afrika aan het EDCTP2.
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Afrika tot ten minste 30;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: vergroten van het aantal 
beurzen voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika tot ten minste 600 in 
vergelijking tot 400 in het kader van 
EDCTP1, waarbij ten minste 90 % van 
hen zijn onderzoekscarrière na zijn beurs 
ten minste een jaar voortzet in sub-
Saharisch Afrika;

– indicator: vergroten van het aantal 
beurzen voor onderzoekers en 
masterstudenten/promovendi uit sub-
Saharisch Afrika tot ten minste 600 in 
vergelijking tot 400 in het kader van 
EDCTP1.

Or. en

Motivering

Hopelijk zetten vele onderzoekers na hun beurs hun onderzoek in Afrika voort, maar 
misschien sluit de onderzoeksinfrastructuur in andere landen beter aan op wat zij nodig 
hebben voor hun onderzoeksprojecten. De mobiliteit van onderzoekers dient niet op 
kunstmatige wijze te worden beperkt.

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: vergroten van het aantal 
ondersteunde maatregelen voor het 
opbouwen van capaciteit voor klinische 
proeven in sub-Saharisch Afrika tot ten 
minste 150 in vergelijking tot 74 in het 
kader van EDCTP1;

– indicator: vergroten van het aantal 
ondersteunde maatregelen voor het 
opbouwen van capaciteit voor klinische 
proeven in sub-Saharisch Afrika.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontwikkelen van een gezamenlijke
onderzoeksagenda, criteria voor 
prioritering en gezamenlijke evaluatie:

(c) ontwikkelen van een
onderzoeksagenda voor EDCTP2 die
gezamenlijke criteria voor prioritering en 
gezamenlijke evaluatie omvat, waarbij 
erkend wordt dat de bijdragen van 
nationale programma's en het EDCTP 
van elkaar kunnen verschillen; zo kunnen 
nationale programma's in natura 
bijdragen, maar het EDCTP niet.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter c – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: ten minste 50% van de 
overheidsinvesteringen van deelnemende 
Europese landen worden geïntegreerd, 
afgestemd of gecoördineerd via het 
EDCTP2-programma;

Schrappen

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: de administratieve kosten
bedragen minder dan 5 % van de 

– indicator: de administratieve kosten
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EDCTP2-begroting; lager dan 5 % van de EDCTP2-begroting;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – letter e – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– streefdoel: verhogen van de bijdragen 
van ontwikkelingslanden tot ten minste 30 
miljoen EUR in vergelijking tot 14 miljoen 
EUR in het kader van EDCTP1;

– indicator: een verhoging van de 
bijdragen van ontwikkelingslanden van ten 
minste 30 miljoen EUR in vergelijking tot 
14 miljoen EUR in het kader van EDCTP1;

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 
integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde
infectieziekten op wetenschappelijk en 
financieel niveau,

(a) stimuleren van netwerkactiviteiten, 
coördinatie, afstemming, samenwerking en 
integratie van nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten op 
het gebied van armoedegerelateerde
ziekten op wetenschappelijk en financieel 
niveau,

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde infectieziekten,

(b) ondersteunen van klinische 
onderzoeksproeven en daaraan gerelateerde 
activiteiten op het gebied van 
armoedegerelateerde ziekten, waaronder 
met name hiv/aids, malaria, tuberculose en 
verwaarloosde armoedegerelateerde 
ziekten,

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over het aantal voor 
financiering voorgedragen en geselecteerde 
projecten, het nader omschreven gebruik 
van de financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten.

Met betrekking tot de door de EDCTP-IS 
beheerde oproepen tot het indienen van 
voorstellen omvat het jaarverslag ook 
informatie over de voor financiering 
voorgedragen en geselecteerde projecten, 
het nader omschreven gebruik van de 
financiële bijdrage van de Unie, de 
verdeling van nationale en andere 
bijdragen, de soorten deelnemers, 
landenstatistieken, 
bemiddelingsevenementen en 
verspreidingsactiviteiten.

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur steunt de algemene doelstelling van EDCTP2 om de klinische ontwikkeling 
van doeltreffende, veilige en betaalbare medische interventies voor armoedegerelateerde 
ziekten te bespoedigen. Ze erkent de noodzaak van partnerschappen met ontwikkelingslanden 
zoals sub-Saharisch Afrika om het hoofd te bieden aan de negatieve gevolgen van 
armoedegerelateerde ziekten waaraan 1 miljard mensen lijden en die de tragische oorzaak zijn 
van het verlies van vele mensenlevens. Ook erkent ze de impact die de verspreiding van 
armoedegerelateerde ziekten heeft op de rest van de wereld en Europa in het bijzonder, waar 
een groot aantal van deze ziekten is uitgebannen.

De rapporteur is van mening dat het behalen van rendement, met het oog op het humanitaire 
aspect van dit belangrijke werk, ondanks het relatieve succes van EDCTP1 een topprioriteit 
moet zijn om ervoor te zorgen dat de best mogelijke resultaten worden behaald. Een nauwe 
coördinatie met andere organisaties uit de publieke, private en vrijwillige sector met 
vergelijkbare doelstellingen is tevens van vitaal belang: niet alleen om de investeringen van 
de lidstaten optimaal te benutten, maar ook om overlapping en doublures tot een minimum te 
beperken. De rapporteur erkent dat diverse deelnemende landen vaak hun eigen investerings-
en onderzoeksprogramma's hebben en verwelkomt diversiteit, aangezien hiermee vaak veel 
voordeel kan worden behaald. Ze beveelt een flexibele aanpak aan op het gebied van 
medefinanciering, zodat landen kunnen deelnemen met bijdragen in natura.

Er is behoefte aan een duidelijk controlespoor met betrekking tot EU-uitgaven, dus het 
EDCTP moet rekenschap afleggen voor de openbare middelen die het uitgeeft. De Commissie 
moet het recht hebben om controles uit te voeren, maar dit mag geen afbreuk doen aan de 
onafhankelijkheid of de rol van de Rekenkamer van de EU.

Ondanks het feit dat de rapporteur de algemene en specifieke doelstellingen van het EDCTP-
programma ondersteunt, is zij bezorgd dat bepaalde streefdoelen die worden voorgesteld als 
"operationele doelstellingen" ten onrechte een gevoel van welslagen kunnen geven, 
gemanipuleerd kunnen worden en mogelijkerwijs niet het werkelijke succes van het primaire 
doel weerspiegelen, namelijk het ontdekken van vaccins, behandelingen en geneesmiddelen, 
en verbeterde procedures of processen. Derhalve stelt de rapporteur voor de harde 
"streefdoelen" betreffende het aantal proeven en het aantal betrokken landen te wijzigen in 
"indicatoren".

Er moet prioriteit worden gegeven aan het vergroten van de deelname. Daarnaast moeten 
nieuwkomers gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot informatie inzake 
financieringsmogelijkheden. De rapporteur wijst erop dat dit kan worden verwezenlijkt door 
ervoor te zorgen dat er een afzonderlijk en duidelijk gemarkeerd hoofdstuk op de Horizon 
2020-website wordt gereserveerd voor uitsluitend de verspreiding van informatie inzake 
toepassingen voor en informatie over EDCTP2-proeven. Indien mogelijk moeten de 
mogelijkheden vooraf op ruime schaal worden aangekondigd. De rapporteur streeft er tevens 
naar te waarborgen dat de in Horizon 2020 vastgelegde beginselen van open toegang met 
betrekking tot publicaties worden toegepast op EDCTP2. De rapporteur ziet suggesties voor 
aanvullende maatregelen met betrekking tot transparantie graag tegemoet.
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De rapporteur stelt geen wijzigingen voor op de lijst van ziekten die moeten worden 
bestreden, en beveelt aan om zowel een gesloten lijst als een langere lijst te vermijden. De 
betrokken onderzoekers weten in het begin niet wat hun conclusies zullen zijn. Handhaving 
van flexibiliteit is derhalve belangrijk om ervoor te zorgen dat de projecten met de meeste 
potentie worden gesteund en er geen geld naar projecten gaat louter omdat deze op een lijst 
staan. Ze stelt voor de verwijzingen die de reikwijdte tot uitsluitend "infectie"ziekten kunnen 
beperken, te schrappen.

Ten slotte hoort de rapporteur graag wat andere partijen denken over de voorgestelde lengte 
van EDCTP2. Zij heeft op dit gebied tot op heden geen wijzigingen ingediend. Ze begrijpt dat 
er wellicht meer tijd nodig is om dit soort projecten met klinische proeven te voltooien en dat 
de drie verlengjaren na 2020 van vitaal belang kunnen zijn voor het welslagen van een 
project. Ze is echter van mening dat alle fondsen tegen 2020 moeten zijn toegewezen en dat 
het grote merendeel tegen het einde van 2020 moet zijn besteed.


