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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și 
țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state 
membre
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0498),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 185, precum și articolul 188 al 
doilea  paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0222/2013),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru dezvoltare (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE) nr.
.../2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... 20134 (denumit în
continuare „programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin
contribuirea la consolidarea 

(2) Programul Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE) nr.
.../2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... 20134 (denumit în 
continuare „programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin
dezvoltarea unor sinergii mai apropiate, 
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parteneriatelor public-public, inclusiv prin 
participarea Uniunii la programele
desfășurate de mai multe state membre în 
conformitate cu articolul 185 din tratat.

creșterea coordonării și evitarea 
suprapunerii inutile cu programele 
internaționale, naționale și regionale.
Parteneriatele public-public, inclusiv prin 
participarea Uniunii la programele
desfășurate de mai multe state membre în 
conformitate cu articolul 185 din tratat, ar 
trebui să realizeze aceste obiective, să 
îndeplinească condițiile specificate în 
respectivul regulament, în special cele de 
la articolul 26, și să respecte pe deplin 
principiile generale, în special condițiile 
legate de comunicarea și difuzarea 
informațiilor și accesul liber.

__________________ __________________
4 JO... [Programul-cadru Orizont 2020]. 4 JO... [Programul-cadru Orizont 2020].

Or. en

Justificare

Adăugiri în conformitate cu programul-cadru Orizont 2020, în special considerentul 39 și 
articolul 26. De asemenea, este important să se garanteze principiile accesului liber stabilite 
la articolul 18 litera (b) din Orizont 2020 și articolul 28 referitor la comunicarea și difuzarea 
informațiilor.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 

(4) În 2009, experți independenți au 
adoptat raportul de evaluare intermediară a 
EDCTP18. Opinia grupului de experți a 
fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o 
platformă unică pentru un dialog veritabil 
cu oamenii de știință africani și că a 
început să reducă decalajul dintre nord și 
sud în ceea ce privește construirea 
capacității de cercetare și oferirea de 
oportunități de învățare și de muncă pentru 
tinerii cercetători africani. În urma acestui 
raport, s-a constatat că există aspecte 
fundamentale care trebuie luate în 
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considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; integrarea 
programelor naționale europene ar trebui să 
fie îmbunătățită în continuare; colaborarea 
cu alți finanțatori majori publici și privați, 
inclusiv cu industria farmaceutică, trebuie 
să fie consolidată și extinsă; ar trebui 
realizate sinergii cu acțiunile de politică 
externă europeană, în special cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de Uniune;
regulile de cofinanțare ar trebui să fie 
clarificate și simplificate; instrumentele de 
monitorizare trebuie să fie consolidate.

considerare în cadrul unui al doilea 
Program de parteneriat între Uniunea 
Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice (denumit în 
continuare „programul 'EDCTP2”): sfera 
actuală de cuprindere a EDCTP1 trebuie să 
fie modificată și extinsă; coordonarea, 
colaborarea și, după caz, integrarea 
programelor naționale europene ar trebui să 
fie îmbunătățită în continuare; colaborarea 
cu alți finanțatori majori publici și privați, 
inclusiv cu industria farmaceutică, trebuie 
să fie consolidată și extinsă; ar trebui 
realizate sinergii cu acțiunile de politică 
externă europeană, în special cu asistența 
pentru dezvoltare acordată de Uniune;
regulile de cofinanțare ar trebui să fie
clarificate și simplificate; instrumentele de 
monitorizare trebuie să fie consolidate.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

8 Van Velzen et al., Raportul de evaluare 
externă independentă, decembrie 2009.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare și în special în cele din Africa 
Subsahariană prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar 
împotriva unor boli asociate sărăciei nu pot 
fi îndeplinite în mod suficient de către 
statele membre din cauza lipsei unei mase 
critice necesare, atât în termeni de resurse 
umane, cât și financiare, și, prin urmare, 

(28) Deoarece obiectivele prezentei decizii, 
și anume contribuirea la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de bolile 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare și în special în cele din Africa 
Subsahariană prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure, accesibile, adecvate și 
accesibile financiar împotriva unor boli 
asociate sărăciei nu pot fi îndeplinite în 
mod suficient de către statele membre din 
cauza lipsei unei mase critice necesare, atât 
în termeni de resurse umane, cât și 
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din cauza amplorii acțiunilor, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele respective,

financiare, și, prin urmare, din cauza 
amplorii acțiunilor, pot fi îndeplinite mai 
bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul respectiv, prezenta 
decizie nu depășește ceea ce este necesar 
pentru a atinge obiectivele respective,

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Fondul de garantare pentru 
participanți înființat în temeiul 
Regulamentului nr. 1906/2006/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, 
a centrelor de cercetare și a universităților 
la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-
cadru și de difuzare a rezultatelor 
activităților de cercetare (2007-2013) și 
gestionat de Comisie s-a dovedit a fi un 
important mecanism de salvgardare care 
micșorează riscurile asociate sumelor 
datorate și nerambursate de participanții 
care nu își îndeplinesc obligațiile. Cu 
toate acestea, noul fond de garantare 
pentru participanți creat în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. ... [normele de 
participare și difuzare pentru Orizont 
2020] s-ar putea să nu fie corespunzător 
din punct de vedere juridic pentru 
EDCTP2, motiv pentru care Comisia ar 
trebui să prezinte propuneri pentru a se 
asigura că fondul (sau un fond similar) 
este disponibil pentru a acoperi toate 
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organismele de finanțare legate de 
EDCTP2.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 594 milioane EUR pentru a contribui cu 
o sumă egală celei reprezentând contribuția 
statelor participante menționate la articolul 
1 alineatul (1);

(a) 594 milioane EUR pentru a contribui, 
fie în natură, fie financiar, cu o sumă 
egală celei reprezentând contribuția statelor 
participante menționate la articolul 1 
alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 89 milioane EUR pentru a contribui cu 
o sumă egală celei reprezentând contribuția 
oricărui alt stat membru sau oricărei alte 
țări asociate la programul-cadru Orizont 
2020 care participă la programul EDCTP2 
în conformitate cu articolul 1 alineatul (2).

(b) 89 milioane EUR pentru a contribui, fie 
în natură, fie financiar, cu o sumă egală 
celei reprezentând contribuția oricărui alt 
stat membru sau oricărei alte țări asociate 
la programul-cadru Orizont 2020 care 
participă la programul EDCTP2 în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția este plătită din creditele 
înscrise în bugetul general al Uniunii alocat 
părților relevante ale Programului specific 
de punere în aplicare a programului-cadru 
Orizont 2020, instituit prin Decizia 
.../2013/UE în conformitate cu articolul 58 
alineatul (1) litera (c) punctul (vi) și cu 
articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012.

(2) Contribuția este plătită din creditele 
înscrise în bugetul general al Uniunii alocat 
părților relevante ale Programului-cadru 
Orizont 2020, în special din creditele 
aferente obiectivului specific „Sănătate, 
schimbări demografice și bunăstare”, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (vi) și cu articolele 60 și 
61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012.

Or. en

Justificare

Justificare: Adăugiri pentru a preciza din ce parte a Orizont 2020 provine efectiv contribuția 
UE pentru P2P – a se vedea fișa financiară.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sunt incluse în planul de 
activitate al programului EDCTP2 adoptat 
anual de EDCTP2-IS ca urmare a 
concluziilor pozitive ale unei revizuiri 
externe inter pares internaționale a 
acestora, în temeiul articolului 14 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
... [Normele de participare și de difuzare 
în cadrul programului Orizont 2020] și 
ținând cont de contribuția lor la 
obiectivele programului EDCTP2.

Activitățile sunt incluse în planul de 
activitate al programului EDCTP2 adoptat 
anual de EDCTP2-IS ca urmare a 
concluziilor pozitive ale unei revizuiri 
externe inter pares internaționale a acestora 
la obiectivele programului EDCTP2.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o astfel de activitate 
este inclusă în programul de activitate, 
EDCTP2-IS poate lansa cereri de propuneri 
în comun cu țări terțe sau cu organizații ale 
acestora din domeniul științific și 
tehnologic, cu organizații internaționale 
sau cu alte părți terțe, în special cu 
organizațiile neguvernamentale, în 
conformitate cu normele elaborate pe baza 
articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. ...
[Normele de participare și de difuzare în 
cadrul programului Orizont 2020].

(4) În cazul în care o astfel de activitate 
este inclusă în programul de activitate, 
EDCTP2-IS poate lansa cereri de propuneri 
în comun cu țări terțe sau cu organizații ale 
acestora din domeniul științific și 
tehnologic, cu organizații internaționale 
sau cu alte părți terțe, în special cu 
organizațiile neguvernamentale și 
organizațiile de dezvoltare a produselor, 
în conformitate cu normele elaborate pe 
baza articolului 11 din Regulamentul (UE) 
nr. ... [Normele de participare și de 
difuzare în cadrul programului Orizont 
2020].

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondul de garantare pentru 
participanți creat în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. ... [normele de 
participare și difuzare pentru Orizont 
2020] s-ar putea să nu fie corespunzător 
din punct de vedere juridic pentru 
EDCTP2, motiv pentru care Comisia 
trebuie să prezinte propuneri pentru a se 
asigura că fondul (sau un fond similar) 
este disponibil pentru a acoperi toate 
organismele de finanțare legate de 
EDCTP2.

Or. en



PE522.973v01-00 12/22 PR\1009060RO.doc

RO

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide să efectueze ea 
însăși auditurile menționate la alineatul (1).

(2) Fără a aduce atingere independenței 
sau rolului Curții de Conturi a Uniunii 
Europene, Comisia poate decide, în cazuri 
bine justificate și după consultarea 
statelor participante, să efectueze ea însăși 
auditurile menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate apelurile și oportunitățile de 
participare vor fi larg mediatizate, 
inclusiv pe pagina de internet Orizont 
2020 a Comisiei, care va include un 
capitol dedicat EDCTP2.

Or. en

Justificare

Pentru a crește participarea în general, dar mai ales a nou-veniților, difuzarea informațiilor 
legate de procedurile de ofertare și de înscriere ar trebui să fie larg mediatizate, inclusiv prin 
intermediul paginii de internet Orizont 2020.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de boli
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure și accesibile financiar 
împotriva unor boli asociate sărăciei, în 
parteneriat cu Africa Subsahariană.

EDCTP2 contribuie la reducerea poverii 
economice și sociale determinate de boli 
asociate sărăciei în țări în curs de 
dezvoltare, în special în cele din Africa 
Subsahariană, prin accelerarea dezvoltării 
clinice a unor intervenții medicale 
eficiente, sigure, accesibile, adecvate și 
accesibile financiar împotriva unor boli 
asociate sărăciei, în parteneriat cu Africa 
Subsahariană.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva 
HIV/SIDA, a tuberculozei, a malariei și a 
altor boli asociate sărăciei și, până la 
încheierea programului, livrarea a cel puțin 
unei noi intervenții medicale; elaborarea a
cel puțin 30 de ghiduri de utilizare 
ameliorată sau extinsă a intervențiilor 
medicale existente și înregistrarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
clinică a cel puțin 20 de intervenții 
medicale candidate;

(a) un număr mai mare de intervenții 
medicale noi sau îmbunătățite împotriva 
HIV/SIDA, a tuberculozei, a malariei și a 
altor boli asociate sărăciei și, până la 
încheierea programului, livrarea a cel puțin 
unei noi intervenții medicale; elaborarea a
[xx] noi ghiduri de utilizare ameliorată sau 
extinsă a intervențiilor medicale existente 
și înregistrarea de progrese în ceea ce 
privește dezvoltarea clinică a [xx] de 
intervenții medicale candidate;

Or. en

Justificare

Experții i-au sugerat raportoarei că este posibil ca aceste obiective să nu fie o măsură 
adecvată a rezultatelor relevante, deoarece unele noi ghiduri sau noi intervenții vor aduce 
mai multe beneficii decât altele.
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Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea coordonării, alinierii și 
integrării programelor naționale relevante 
pentru a crește rentabilitatea investițiilor 
publice europene;

(c) îmbunătățirea coordonării, alinierii și, 
după caz, a integrării programelor 
naționale relevante pentru a crește 
rentabilitatea investițiilor publice europene;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) extinderea cooperării internaționale cu 
alți finanțatori publici și privați;

(d) extinderea cooperării internaționale cu 
alți finanțatori publici și/sau privați pentru 
a asigura faptul că impactul tuturor 
cercetărilor este maximizat și că se poate 
ține seama de sinergii.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creșterea impactului printr-o 
cooperare eficientă cu inițiativele 
relevante ale Uniunii Europene, inclusiv cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de 
aceasta.

(e) îmbunătățirea coordonării, alinierii și, 
după caz, a integrării cu inițiativele 
relevante ale Uniunii Europene, inclusiv cu 
asistența pentru dezvoltare acordată de 
aceasta, pentru a profita mai mult de pe 
urma sinergiilor, a crea un lanț de 
inovare mai complet de la trialurile 
clinice până la aplicarea tratamentului și 
a crește eficacitatea investițiilor publice 
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europene;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obiective operaționale (3) Indicatori operaționali
Pentru a atinge obiectivele specifice 
stabilite la punctul 2, până la sfârșitul
programului EDCTP2, în 2024, se 
îndeplinesc următoarele obiective 
operaționale, inclusiv obiectivele 
orientative:

Pentru a atinge obiectivele specifice 
stabilite la punctul 2, pe parcursul
programului EDCTP2 se vor monitoriza 
indicatorii operaționali de mai jos.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de trialuri 
clinice sprijinite la cel puțin 150, față de 
88 în cadrul EDCTP1.

Indicator: creșterea numărului de trialuri 
clinice sprijinite care au ca rezultat noi 
produse, procese, metode, diagnostice, 
tratamente sau profilaxii.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera a – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: menținerea sau creșterea 
proporției de trialuri clinice finanțate de 
EDCTP2-IS și conduse de parteneri 
africani la cel puțin 50 %.

Indicator: menținerea sau creșterea 
proporției de trialuri clinice finanțate de 
EDCTP2-IS și conduse de parteneri 
africani.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de articole 
științifice revizuite inter pares la cel puțin 
1 000.

Indicator: obiectivul de creștere a
numărului de articole științifice revizuite 
inter pares la de trei ori celui aferent 
EDCTP1.

Or. en

Justificare

Pe parcursul EDCTP1 au fost publicate 350 de articole. În textul Comisiei se recomandă ca 
obiectivul să fie de 1 000, ceea ce înseamnă o creștere procentuală de 186%. Poate este mai 
simplu să se renunțe de tot la cifre aici.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: menținerea sau creșterea 
numărului de țări din Africa Subsahariană
sprijinite prin intermediul EDCTP2 la cel 
puțin 30.

Indicator: obiectivul de menținere sau 
creștere a participării țărilor din Africa 
Subsahariană la EDCTP2.

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană la cel puțin 600, 
față de 400 în cadrul EDCTP1, cel puțin 
90 % dintre aceștia continuându-și 
cariera în cercetare în Africa 
Subsahariană timp de cel puțin un an 
după încheierea perioadei finanțate prin 
bursă.

Indicator: creșterea numărului de burse 
pentru cercetători și masteranzi/doctoranzi 
din Africa Subsahariană la cel puțin 600, 
față de 400 în cadrul EDCTP1.

Or. en

Justificare

Există speranța că mulți cercetători își vor continua cercetările în Africa după ce li se încheie 
bursele, dar se poate întâmpla ca infrastructura de cercetare din alte țări să fie mai potrivită 
pentru realizarea de progrese în cadrul proiectelor lor de cercetare. Mobilitatea 
cercetătorilor nu ar trebui să fie restrânsă în mod artificial.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea numărului de activități 
de consolidare a capacităților care 
beneficiază de sprijin pentru efectuarea de 
trialuri clinice în Africa Subsahariană la 
cel puțin 150, față de 74 în cadrul 
EDCTP1.

Indicator: creșterea numărului de activități 
de consolidare a capacităților care 
beneficiază de sprijin pentru efectuarea de 
trialuri clinice în Africa Subsahariană.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera c – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborarea unei agende comune de 
cercetare, a unor criterii pentru stabilirea
priorităților și pentru evaluarea în comun:

(c) elaborarea unei agende de cercetare
pentru EDCTP2 care să includă criterii
comune pentru stabilirea priorităților și 
pentru evaluarea în comun, totodată 
recunoscându-se faptul că contribuțiile 
aduse de programele naționale și EDCTP 
pot fi diferite (de exemplu, programele 
naționale pot aduce contribuții în natură, 
ceea ce nu este posibil în cazul EDCTP).

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: cel puțin 50 % din investițiile 
publice realizate de state europene 
participante sunt integrate, aliniate sau 
coordonate prin intermediul programului 
EDCTP2.

eliminat

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: costurile administrative sunt sub 
5 % din bugetul EDCTP2-IS.

Indicator: costuri administrative sub 5 % 
din bugetul EDCTP2-IS.

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – litera e – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv: creșterea contribuțiilor primite 
de la țări în curs de dezvoltare până la cel 
puțin 30 milioane EUR, față de 14 
milioane EUR în cadrul EDCTP1.

Indicator: o creștere a contribuțiilor 
primite de la țări în curs de dezvoltare de
cel puțin 30 milioane EUR, față de 14 
milioane EUR în cadrul EDCTP1.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Anexa 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii și integrării programelor și 
activităților naționale de cercetare în 
domeniul bolilor infecțioase asociate 
sărăciei la nivel științific, administrativ și 
financiar;

(a) promovarea conectării, coordonării, 
alinierii și integrării programelor și 
activităților naționale de cercetare în 
domeniul bolilor asociate sărăciei la nivel 
științific, administrativ și financiar;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli infecțioase
neglijate;

(b) sprijinirea cercetării prin trialuri clinice 
și a activităților conexe privind boli 
asociate sărăciei, în special HIV/SIDA, 
malaria, tuberculoza și boli neglijate
asociate sărăciei;

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de decizie
Anexa 2 – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind
numărul de proiecte depuse și selectate 
pentru finanțare, modalitățile detaliate de 
utilizare a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj 
și activitățile de difuzare.

În ceea ce privește cererile de propuneri 
gestionate de EDCTP-IS, raportul anual 
cuprinde în plus informații privind
proiectele depuse și selectate pentru 
finanțare, modalitățile detaliate de utilizare 
a contribuției financiare a Uniunii, 
distribuirea contribuțiilor naționale și a 
altor contribuții, tipurile de participanți, 
statisticile țărilor, evenimentele de brokeraj 
și activitățile de difuzare.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea sprijină obiectivul general al EDCTP2 de a accelera dezvoltarea clinică a unor 
intervenții medicale eficace, sigure și la prețuri accesibile în cazul bolilor asociate sărăciei.
Raportoarea admite necesitatea desfășurării activităților în parteneriat cu țările în curs de 
dezvoltare, cum ar fi Africa Subsahariană, pentru a elimina impactul negativ al bolilor 
asociate sărăciei, care afectează 1 miliard de persoane și, în mod tragic, cauzează pierderea 
unui număr imens de vieți. De asemenea, raportoarea admite impactul pe care răspândirea 
bolilor asociate sărăciei îl are asupra lumii întregi și în special asupra Europei, unde multe 
dintre aceste boli au fost eradicate.

Raportoarea este de opinie că, în ciuda succeselor relative ale EDCTP1, având în vedere 
aspectul umanitar al acestei activități importante, trebuie să se acorde o prioritate absolută 
utilizării eficiente a resurselor pentru a asigura faptul că se obțin cele mai bune rezultate 
posibile. De asemenea, este esențial să existe o coordonare strânsă cu alte organizații din 
sectoare publice, private și ale voluntariatului care au obiective similare, nu doar pentru a 
maximiza investițiile statelor membre, ci și pentru a reduce la minimum suprapunerile și 
duplicarea. Raportoarea recunoaște că diferitele țări participante au adesea propriile programe 
de investiții și de cercetare și salută diversitatea, întrucât aceasta poate aduce mari beneficii în 
numeroase situații. Raportoarea recomandă o abordare flexibilă în ceea ce privește 
cofinanțarea, astfel încât țările să aibă posibilitatea de a participa cu contribuții în natură.

Trebuie să existe o pistă de audit clară pentru cheltuielile UE, pentru ca EDCTP să poată fi 
tras la răspundere pentru banii publici pe care îi cheltuiește. Comisia ar trebui să aibă dreptul 
să realizeze audituri, dar fără ca acest lucru să afecteze independența sau rolul Curții de 
Conturi a UE.

Cu toate că raportoarea sprijină obiectivele generale și specifice ale programului EDCTP, ea 
este preocupată de faptul că anumite ținte propuse ca „obiective operaționale” ar putea crea 
falsa impresie a unei reușite, ar putea fi expuse riscului de manipulare și există riscul ca ele să 
nu reflecte succesul real al ambiției primordiale de a găsi vaccinuri, tratamente și remedii, 
precum și proceduri sau procese îmbunătățite. Din acest motiv, raportoarea propune 
modificarea „țintelor” dificile privind numărul de trialuri și numărul de țări implicate în 
„indicatori”.

Creșterea participării ar trebui să reprezinte o prioritate, iar nou-veniții ar trebui să aibă 
posibilitatea de a accesa ușor informațiile despre oportunitățile de finanțare.  Raportoarea 
crede că o modalitate pentru a realiza acest lucru ar fi să se asigure că, pe pagina de internet 
Orizont 2020, un capitol separat și clar identificat este rezervat exclusiv pentru difuzarea 
informațiilor legate de înscrierile și informațiile aferente trialurilor EDCTP2. Atunci când este 
posibil, oportunitățile ar trebui să fie bine mediatizate în prealabil. În plus, raportoarea 
urmărește să garanteze că principiile accesului liber stabilite în Orizont 2020 pentru publicații 
sunt aplicate la EDCTP2. Raportoarea salută propunerile privind măsuri suplimentare legate 
de transparență.

Raportoarea nu propune modificarea listei de boli care să fie luate în considerare și 
recomandă să se evite stabilirea unei liste închise sau mai lungi. Cercetătorii implicați nu știu 
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de la început la ce concluzii vor ajunge. În consecință, este important să se mențină 
flexibilitatea pentru ca să fie sprijinite proiectele care prezintă cel mai mult potențial și banii 
să nu fie alocați unor proiecte doar pentru că acestea figurează într-o listă.  Raportoarea 
propune eliminarea referirilor care ar putea limita domeniul de aplicare doar la bolile 
„infecțioase”.

În final, raportoarea ar dori să afle opinia altor părți cu privire la durata propusă a EDCTP2. În 
această etapă raportoarea nu a prezentat încă amendamente în acest sens. Înțelege faptul că 
realizarea proiectelor de trialuri clinice de acest tip ar putea necesita mai mult timp și că 
prelungirea cu trei ani a perioadei după anul 2020 ar putea fi esențială pentru succesul unui 
proiect. Cu toate acestea, este de opinie că toate fondurile ar trebui să fie angajate până în 
2020, iar o mare parte a acestora să fie cheltuită până la sfârșitul anului 2020.


