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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2013/0243(COD)

11.11.2013

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie uczestnictwa Unii w drugim programie partnerstwa pomiędzy Europą 
a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych prowadzonym 
wspólnie przez kilka państw członkowskich
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Vicky Ford



PE522.973v01-00 2/22 PR\1009060PL.doc

PL

PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza 
się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i 
usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uczestnictwa Unii w drugim programie partnerstwa pomiędzy Europą a krajami 
rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych prowadzonym wspólnie przez kilka 
państw członkowskich
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0498),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 185 i art. 188 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0222/2013),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Rozwoju (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania swojego stanowiska Radzie i 
Komisji, a także parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji
(2014-2020), utworzony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr.../2013 z dnia... 2013 r.4 (zwany dalej
„programem ramowym »Horyzont 2020«”) 
ma na celu osiągnięcie większego wpływu 
na badania i innowacje dzięki 
przyczynieniu się do wzmocnienia 

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji
(2014-2020) utworzony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
…/2013 z dnia …2013 r.4 (zwany dalej
„programem ramowym »Horyzont 2020«”) 
ma na celu osiągnięcie większego wpływu 
na badania i innowacje poprzez 
zapewnienie większej synergii,
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partnerstw publiczno-publicznych, w tym
poprzez uczestnictwo Unii w programach 
prowadzonych przez kilka państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 Traktatu.

zwiększenie koordynacji i unikanie 
zbędnego powielania międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych programów 
badawczych. Partnerstwa publiczno-
publiczne, w tym uczestnictwo Unii w 
programach prowadzonych przez kilka 
państw członkowskich zgodnie z art. 185 
Traktatu, powinny osiągnąć te cele, 
wypełnić warunki określone w tym 
rozporządzeniu, zwłaszcza w art. 26, i być 
w pełni zgodne z ogólnymi zasadami 
programu, w szczególności warunkami 
odnoszącymi się do przekazywania i 
upowszechniania informacji oraz 
otwartego dostępu.

__________________ __________________
4 Dz.U… [Program ramowy „Horyzont 
2020”].

4 Dz.U … [Program ramowy „Horyzont 
2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienia zgodne z programem ramowym „Horyzont 2020”, w szczególności z motywem 
39 i art. 26. Ważne jest także, by zagwarantować zasady otwartego dostępu, określone w art. 
18 lit. b) programu „Horyzont 2020” oraz art. 28 dotyczącego przekazywania i 
upowszechniania informacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodych
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 

(4) W 2009 r. niezależni eksperci przyjęli 
sprawozdanie z oceny okresowej 
EDCTP18. Zdaniem panelu ekspertów 
EDCTP1 stanowił jedyną w swoim rodzaju 
platformę prawdziwego dialogu z 
afrykańskimi naukowcami i rozpoczął 
wypełnianie luki między Północą a 
Południem w budowaniu potencjału 
badawczego i w zapewnianiu młodym
afrykańskim naukowcom możliwości nauki 
i pracy. W związku z tym sprawozdaniem 
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należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej
„programem EDCTP2”): obecny zakres 
EDCTP1 wymaga zmiany i rozszerzenia;
należy dalej zwiększać integrację 
europejskich programów krajowych;
należy zacieśnić i rozszerzyć współpracę z 
innymi ważnymi publicznymi i 
prywatnymi podmiotami finansującymi, w 
tym z przemysłem farmaceutycznym;
należy rozwijać synergię z działaniami w 
ramach europejskiej polityki zewnętrznej, 
w szczególności z unijną pomocą 
rozwojową; należy jasno określić i 
uprościć zasady współfinansowania;
narzędzia monitorowania wymagają 
udoskonalenia.

należy wziąć pod uwagę pewne zasadnicze 
kwestie w odniesieniu do drugiego 
programu partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (zwanego dalej
„programem EDCTP2”): obecny zakres 
EDCTP1 wymaga zmiany i rozszerzenia;
należy dalej zwiększać koordynację, 
współpracę i, w stosownych przypadkach,
integrację europejskich programów 
krajowych; należy zacieśnić i rozszerzyć 
współpracę z innymi ważnymi 
publicznymi i prywatnymi podmiotami 
finansującymi, w tym z przemysłem 
farmaceutycznym; należy rozwijać 
synergię z działaniami w ramach 
europejskiej polityki zewnętrznej, w 
szczególności z unijną pomocą rozwojową;
należy jasno określić i uprościć zasady 
współfinansowania; narzędzia 
monitorowania wymagają udoskonalenia.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., niezależne 
sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

8 Van Velzen et al., niezależne 
sprawozdanie z oceny zewnętrznej, 
grudzień 2009 r.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ cele niniejszej decyzji, a 
mianowicie zmniejszenie obciążenia 
społecznego i gospodarczego 
spowodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, 
szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo terapii chorób 
związanych z ubóstwem nie mogą zostać 

(28) Ponieważ cele niniejszej decyzji, a 
mianowicie zmniejszenie obciążenia 
społecznego i gospodarczego 
spowodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, 
szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych, 
dostępnych, odpowiednich i przystępnych 
cenowo terapii chorób związanych z 
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osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na brak 
niezbędnej masy krytycznej pod względem 
zasobów ludzkich i finansowych, a ze 
względu na skalę działań cele te można w 
większym stopniu osiągnąć na poziomie 
unijnym, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza decyzja 
nie wykracza poza to, co jest konieczne dla 
osiągnięcia tego celu,

ubóstwem nie mogą zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie ze względu na brak 
niezbędnej masy krytycznej pod względem 
zasobów ludzkich i finansowych, a ze
względu na skalę działań cele te można w 
większym stopniu osiągnąć na poziomie 
unijnym, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza decyzja 
nie wykracza poza to, co jest konieczne dla 
osiągnięcia tego celu,

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Fundusz gwarancyjny dla 
uczestników ustanowiony 
rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. ustanawiającym 
zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
w działaniach prowadzonych w ramach 
siódmego programu ramowego oraz 
zasady upowszechniania wyników badań 
(2007–2013) i zarządzany przez Komisję, 
okazał się ważnym mechanizmem 
zabezpieczającym, który zmniejsza ryzyko 
związane z kwotami należnymi i 
niezwróconymi przez uchybiających 
zobowiązaniom uczestników. Niemniej 
jednak nowy fundusz gwarancyjny dla 
uczestników ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr … [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”] może nie być 
odpowiedni dla EDCTP2 z prawnego 
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punktu widzenia, w związku z czym 
Komisja powinna przedłożyć odpowiednie 
wnioski, tak aby udostępnić ten lub inny 
fundusz, którym można by objąć wszystkie 
organy finansujące związane z EDCTP2.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 594 mln EUR równoważne wkładom 
uczestniczących państw wymienionych w 
art. 1 ust. 1;

a) 594 mln EUR równoważne wkładom –
niepieniężnym bądź finansowym –
uczestniczących państw wymienionych w 
art. 1 ust. 1;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 89 mln EUR równoważne wkładom 
innych państw członkowskich lub innych 
państw stowarzyszonych z programem 
ramowym „Horyzont 2020” 
uczestniczących w programie EDCTP2 
zgodnie z art. 1 ust. 2.

b) 89 mln EUR równoważne wkładom –
niepieniężnym bądź finansowym – innych 
państw członkowskich lub innych państw 
stowarzyszonych z programem ramowym
„Horyzont 2020” uczestniczących w 
programie EDCTP2 zgodnie z art. 1 ust. 2.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład wypłacany jest ze środków 
ujętych w budżecie ogólnym Unii 
przydzielonych na odpowiednie części 
programu szczegółowego wdrażającego 
program ramowy „Horyzont 2020”,
ustanowionego decyzją.../2013/UE
zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz 
art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012.

2. Wkład wypłacany jest ze środków 
ujętych w budżecie ogólnym Unii 
przydzielonych na odpowiednie części 
programu ramowego „Horyzont 2020”, a 
zwłaszcza ze środków w ramach celu 
szczegółowego „Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan”, zgodnie z art. 
58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Uzupełnienia w celu bardziej precyzyjnego określenia, skąd dokładnie 
pochodzi wkład UE dla partnerstw publiczno-publicznych w ramach programu „Horyzont 
2020” – zob. sprawozdanie finansowe.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania są ujęte w planie prac programu 
EDCTP2 przyjmowanym co roku przez 
EDCTP2-IS po uzyskaniu ich pozytywnej 
oceny zewnętrznej dokonywanej w toku 
wzajemnej weryfikacji międzynarodowej w 
oparciu o art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr … [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020”] i z uwzględnieniem ich 
wkładu w realizację celów programu 
EDCTP2.

Działania są ujęte w planie prac programu 
EDCTP2 przyjmowanym co roku przez 
EDCTP2-IS po uzyskaniu ich pozytywnej
oceny zewnętrznej dokonywanej w toku 
wzajemnej weryfikacji międzynarodowej
przyczyniającej się do realizacji celów 
programu EDCTP2

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy takie działanie jest 
ujęte w planie prac, EDCTP2-IS może 
ogłaszać zaproszenia do składania 
wniosków wspólnie z państwami trzecimi 
lub ich organizacjami i agencjami 
naukowymi i technologicznymi, z 
organizacjami międzynarodowymi lub z 
innymi stronami trzecimi, w szczególności 
organizacjami pozarządowymi, zgodnie z 
zasadami opracowanymi na podstawie art. 
11 rozporządzenia (UE) nr… [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”].

4. W przypadku gdy takie działanie jest 
ujęte w planie prac, EDCTP2-IS może 
ogłaszać zaproszenia do składania 
wniosków wspólnie z państwami trzecimi 
lub ich organizacjami i agencjami 
naukowymi i technologicznymi, z 
organizacjami międzynarodowymi lub z 
innymi stronami trzecimi, w szczególności 
organizacjami pozarządowymi i 
organizacjami związanymi z rozwijaniem 
produktów, zgodnie z zasadami 
opracowanymi na podstawie art. 11 
rozporządzenia (UE) nr… [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”].

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr … 
[zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”] może nie 
być odpowiedni dla EDCTP2 z prawnego 
punktu widzenia, w związku z czym 
Komisja przedkłada odpowiednie wnioski, 
tak aby udostępnić ten lub inny fundusz, 
którym można by objąć wszystkie organy 
finansujące związane z EDCTP2.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zadecydować o 
samodzielnym przeprowadzaniu audytów, 
o których mowa w ust. 1.

2. Nie naruszając niezawisłości ani roli 
Trybunału Obrachunkowego Unii 
Europejskiej, Komisja może, w należycie 
uzasadnionych przypadkach i po 
konsultacji z uczestniczącymi państwami,
zadecydować o samodzielnym 
przeprowadzaniu audytów, o których 
mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków i możliwości uczestnictwa 
powinny być szeroko nagłaśniane, także 
na stronie internetowej Komisji 
poświęconej programowi „Horyzont 
2020”, na której powinien znaleźć się 
dział poświęcony EDCTP2.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć ogólne uczestnictwo, a zwłaszcza uczestnictwo nowych członków, należy 
szeroko rozpropagować upowszechnianie informacji dotyczących zaproszeń do składania 
wniosków oraz procedur aplikacyjnych, w tym także za pośrednictwem strony internetowej 
poświęconej programowi „Horyzont 2020”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, w 
szczególności w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo terapii chorób 
związanych z ubóstwem, we współpracy z 
krajami Afryki subsaharyjskiej.

EDCTP2 przyczynia się do zmniejszenia 
obciążenia społecznego i gospodarczego 
powodowanego przez choroby związane z 
ubóstwem w krajach rozwijających się, w 
szczególności w Afryce subsaharyjskiej, 
poprzez przyspieszenie rozwoju
klinicznego skutecznych, bezpiecznych, 
dostępnych, odpowiednich i przystępnych 
cenowo terapii chorób związanych z 
ubóstwem, we współpracy z krajami 
Afryki subsaharyjskiej.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych terapii HIV/AIDS, gruźlicy, 
malarii i innych chorób związanych z 
ubóstwem; opracowania do końca 
programu przynajmniej jednej terapii;
wydanie co najmniej 30 wytycznych 
dotyczących lepszego lub rozszerzonego 
korzystania z istniejących terapii oraz 
osiągnięcia postępów w rozwoju 
klinicznym co najmniej 20 potencjalnych 
terapii;

a) zwiększenia liczby nowych lub 
ulepszonych terapii HIV/AIDS, gruźlicy, 
malarii i innych chorób związanych z 
ubóstwem; opracowania do końca 
programu przynajmniej jednej terapii;
wydania [xx] nowych wytycznych 
dotyczących lepszego lub rozszerzonego 
korzystania z istniejących terapii; oraz 
osiągnięcia postępów w rozwoju 
klinicznym [xx] potencjalnych terapii;

Or. en

Uzasadnienie

Eksperci zasugerowali sprawozdawczyni, że cele te mogą nie być miarodajnym 
wyznacznikiem właściwych wyników, ponieważ niektóre nowe wytyczne lub nowe terapie 
przyniosą więcej korzyści od innych.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepsza koordynacja, dostosowanie i 
integracja odpowiednich programów 
krajowych w celu zwiększenia 
opłacalności europejskich inwestycji 
publicznych;

c) lepsza koordynacja, dostosowanie i, w 
stosownych przypadkach, integracja 
odpowiednich programów krajowych w 
celu zwiększenia opłacalności europejskich 
inwestycji publicznych;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozszerzona współpraca 
międzynarodowa z innymi publicznymi i
prywatnymi podmiotami finansującymi;

d) rozszerzona współpraca 
międzynarodowa z innymi publicznymi
lub prywatnymi podmiotami finansującymi
w celu zapewnienia maksymalizacji 
wpływu wszystkich badań oraz 
uwzględnienia synergii.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) większe oddziaływanie partnerstwa ze 
względu na skuteczną współpracę z 
odpowiednimi inicjatywami Unii 
Europejskiej, takimi jak jej pomoc 
rozwojowa.

e) lepsza koordynacja, dostosowanie i, w 
stosownych przypadkach, integracja z 
odpowiednimi inicjatywami Unii 
Europejskiej, takimi jak jej pomoc 
rozwojowa, w celu lepszego wykorzystania 
synergii, stworzenia pełniejszego 
łańcucha innowacji, począwszy od badań 
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klinicznych, aż po zapewnienie leczenia, a 
także zwiększenia skuteczności 
europejskich inwestycji publicznych;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Cele operacyjne 3) Wskaźniki operacyjne
Aby osiągnąć cele szczegółowe określone 
w pkt 2, do końca programu EDCTP2 w 
2024 r. muszą zostać osiągnięte
następujące cele operacyjne, w tym cele 
orientacyjne:

Aby osiągnąć cele szczegółowe określone 
w pkt 2, w trakcie realizacji programu 
EDCTP2 należy nadzorować następujące
wskaźniki:

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Cel: zwiększenie liczby wspieranych 
badań klinicznych z 88 w ramach 
EDCTP1 do co najmniej 150.

Wskaźnik: zwiększenie liczby wspieranych 
badań klinicznych, które umożliwiają 
powstawanie nowych produktów, 
procesów i metodologii oraz prowadzą do 
opracowywania nowych sposobów 
diagnostyki, leczenia i profilaktyki.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera a – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Cel: utrzymanie lub zwiększenie odsetka 
badań klinicznych finansowanych przez 
EDCTP2-IS z wiodącą rolą krajów 
afrykańskich do co najmniej 50 %.

Wskaźnik: utrzymanie lub zwiększenie 
odsetka badań klinicznych finansowanych 
przez EDCTP2-IS z wiodącą rolą krajów 
afrykańskich.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera a – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel: zwiększenie liczby publikowanych 
artykułów naukowych poddanych 
wzajemnej weryfikacji do co najmniej 
1 000.

Wskaźnik: cel trzykrotnego zwiększenia
liczby publikowanych artykułów 
naukowych poddanych wzajemnej 
weryfikacji w stosunku do EDCTP1.

Or. en

Uzasadnienie

W trakcie realizacji programu EDCTP1 opublikowano 350 artykułów. Tekst proponowany 
przez Komisję zaleca, by wyznaczyć cel 1 000 artykułów, czyli wzrost procentowy na poziomie 
186%. Łatwiejszym rozwiązaniem w tym miejscu byłoby całkowite opuszczenie liczb.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera b – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel: utrzymanie lub obecnej liczby krajów 
Afryki subsaharyjskiej wspieranych przez
EDCTP2 lub jej zwiększenie, tak by 
wynosiła ona co najmniej 30.

Wskaźnik: cel utrzymania lub zwiększenia 
uczestnictwa krajów Afryki 
subsaharyjskiej w EDCTP2.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera b – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Cel: zwiększenie liczby stypendiów 
naukowo-badawczych dla naukowców i 
studentów studiów 
magisterskich/doktorantów z Afryki 
subsaharyjskiej z 400 w ramach EDCTP1 
do co najmniej 600, przy czym co najmniej 
90 % z nich powinno kontynuować 
karierę badawczą w Afryce 
subsaharyjskiej przez co najmniej rok po 
stypendium.

Wskaźnik: zwiększenie liczby stypendiów 
naukowo-badawczych dla naukowców i 
studentów studiów 
magisterskich/doktorantów z Afryki 
subsaharyjskiej z 400 w ramach EDCTP1 
do co najmniej 600.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje nadzieja, że wielu badaczy będzie kontynuowało prace badawcze w Afryce po 
wygaśnięciu ich stypendium, lecz możliwe jest również, że infrastruktura badawcza w innych 
krajach będzie w większym stopniu umożliwiała naukowcom prowadzenie dalszych prac nad 
ich projektami badawczymi. Mobilność badaczy nie powinna być sztucznie ograniczana.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera b – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Cel: zwiększenie liczby wspieranych 
działań z zakresu budowania potencjału 
prowadzenia badań klinicznych w Afryce 
subsaharyjskiej z 74 w ramach EDCTP1 
do co najmniej 150.

Wskaźnik: zwiększenie liczby wspieranych 
działań z zakresu budowania potencjału 
prowadzenia badań klinicznych w Afryce 
subsaharyjskiej.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera c – wprowadzenie



PE522.973v01-00 18/22 PR\1009060PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Opracowanie wspólnego programu 
badań, kryteriów ustalania priorytetów i 
wspólnej oceny:

c) Opracowanie programu badań w ramach 
EDCTP2, obejmującego wspólne kryteria
ustalania priorytetów i wspólnej oceny, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu, że 
wkłady z programów krajowych i EDCTP 
mogą się różnić, np. wkłady z krajowych 
programów mogą być w formie 
niepieniężnej, natomiast w przypadku 
EDCTP nie jest to możliwe.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera c – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Cel: co najmniej 50 % inwestycji 
publicznych uczestniczących państw 
europejskich jest zintegrowanych z 
programem EDCTP2, dostosowanych do 
niego lub koordynowanych za jego 
pośrednictwem.

skreślone

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera d – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Cel: koszty administracyjne stanowiące 
poniżej 5 % budżetu EDCTP2-IS.

Wskaźnik: koszty administracyjne 
stanowiące poniżej 5 % budżetu EDCTP2-
IS.

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – litera e – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Cel: zwiększenie wkładu krajów 
rozwijających się z 14 mln EUR w ramach 
EDCTP1 do co najmniej 30 mln EUR.

Wskaźnik: zwiększenie wkładu krajów 
rozwijających się o co najmniej 30 mln 
EUR w porównaniu z 14 mln EUR w 
ramach EDCTP1.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współpracy i 
integracji krajowych programów i działań 
badawczych w zakresie chorób zakaźnych
związanych z ubóstwem na poziomie 
naukowym, finansowym i na poziomie 
zarządzania;

a) promowanie tworzenia sieci kontaktów, 
koordynacji, dostosowania, współpracy i 
integracji krajowych programów i działań 
badawczych w zakresie chorób związanych 
z ubóstwem na poziomie naukowym, 
finansowym i na poziomie zarządzania;

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie działań badawczych i 
pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii, gruźlicy i zaniedbanych chorób

b) wspieranie działań badawczych i 
pokrewnych w zakresie badań klinicznych 
dotyczących chorób związanych z 
ubóstwem, w szczególności HIV/AIDS, 
malarii, gruźlicy i zaniedbanych chorób
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zakaźnych; związanych z ubóstwem;

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat liczby projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów i działań w zakresie 
upowszechniania.

W odniesieniu do zaproszeń do składania 
wniosków zarządzanych przez EDCTP-IS 
sprawozdanie roczne zawiera ponadto 
informacje na temat projektów 
przedłożonych i wybranych do 
finansowania, szczegółowego 
wykorzystania wkładu finansowego Unii, 
podziału wkładu państw i innych 
podmiotów, rodzaju uczestników, statystyk 
dotyczących poszczególnych państw, giełd 
kontaktów i działań w zakresie 
upowszechniania.

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni wspiera cel ogólny programu EDCTP2 dotyczący przyspieszenia rozwoju 
klinicznego skutecznych, bezpiecznych i przystępnych cenowo terapii chorób związanych z 
ubóstwem. Sprawozdawczyni dostrzega potrzebę współpracy z krajami rozwijającymi się, np. 
w regionie Afryki subsaharyjskiej, w celu zwalczania niekorzystnych skutków chorób 
związanych z ubóstwem, na które zapada miliard ludzi i które są w znacznym stopniu 
śmiertelne. Dostrzega ona także wpływ rozprzestrzeniania się chorób związanych z ubóstwem 
na świat, a zwłaszcza na Europę, gdzie wiele z tych chorób zostało wykorzenionych.

Sprawozdawczyni twierdzi, że mimo względnych sukcesów EDCTP1, i biorąc pod uwagę 
aspekty humanitarne tej ważnej pracy, priorytetem powinno być oferowanie najlepszej jakości 
usług, aby zapewnić osiąganie jak najlepszych rezultatów. Istotna jest także ścisła 
koordynacja z organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i sektora wolontariatu, 
którym przyświecają podobne cele, aby zmaksymalizować inwestycje państw członkowskich, 
jak również zminimalizować nakładanie i powielanie. Sprawozdawczyni rozumie, że różne 
uczestniczące państwa często dysponują własnymi programami inwestycyjnymi i 
badawczymi, i z zadowoleniem odnosi się do różnorodności, gdyż często może ona nieść ze 
sobą duże korzyści. Sprawozdawczyni zaleca elastyczne podejście do współfinansowania, co 
pozwoli państwom wnosić wkłady niepieniężne.

Należy stworzyć jasną ścieżkę kontroli dla wydatków UE, w związku z czym program 
EDCTP musi być rozliczany z wydawanych pieniędzy publicznych. Komisja powinna mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli, jednak nie może to naruszać niezawisłości lub roli 
Trybunału Obrachunkowego UE. 

Choć sprawozdawczyni popiera cele ogólne i szczegółowe programu EDCTP, to obawia się, 
że niektóre cele proponowane jako „cele operacyjne” mogą stwarzać fałszywe poczucie 
sukcesu, podlegać manipulacjom i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego osiągnięcia 
pierwotnego zamiaru opracowania szczepionek, metod leczenia, leków oraz lepszych 
procedur i procesów. Z tego powodu sprawozdawczyni sugeruje zastąpienie surowych 
„celów” „wskaźnikami” w przypadku licznych badań oraz szeregu zaangażowanych krajów.

Zwiększenie uczestnictwa powinno stanowić priorytet, a nowi uczestnicy programu powinni 
mieć łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości finansowania. Sprawozdawczyni 
sugeruje, że można tego dokonać, jeśli na stronie internetowej programu „Horyzont 2020” 
powstanie oddzielny i wyraźnie oznaczony dział informacyjny poświęcony wyłącznie 
programowi EDCTP2 i wnioskom w sprawie badań klinicznych w ramach tego programu. W 
stosownych przypadkach należy szeroko i z wyprzedzeniem nagłaśniać możliwości 
uczestnictwa. Sprawozdawczyni zależało także na uwzględnieniu zapisu o stosowaniu do 
EDCTP2 zasad otwartego dostępu ustanowionych w ramach programu „Horyzont 2020”, 
które odnoszą się do publikacji. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje sugestie 
dotyczące dodatkowych działań związanych z przejrzystością.

Sprawozdawczyni nie proponuje jakichkolwiek zmian wykazu chorób i zaleca unikanie 
zarówno zamkniętego, jak i dłuższego wykazu. Zaangażowani badacze na początku prac nie 
będą wiedzieli, jakie będą ich wnioski. Dlatego istotne będzie zachowanie elastyczności, aby 
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wspierać projekty, które wykazują największy potencjał, i nie przeznaczać środków na 
projekty tylko dlatego, że znajdują się w wykazie. Sprawozdawczyni proponuje skreślenie 
odniesień, które mogą ograniczać zakres jedynie do chorób zakaźnych.

Ponadto sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjęłaby opinie innych stron dotyczące 
proponowanego czasu trwania programu EDCTP2. Na tym etapie nie złożyła ona żadnych 
poprawek. Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że na ukończenie projektów w zakresie 
badań klinicznych o takim charakterze trzeba przeznaczyć więcej czasu oraz że trzy 
uzupełniające lata po 2020 r. mogą mieć kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji 
projektu. Sprawozdawczyni uważa jednak, że do 2020 r. należy rozdysponować wszystkie 
środki oraz wydać znaczną ich większość.


