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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch.  Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov je označujú hrubou kurzívou; Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom 
programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, 
ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0498),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a článok188 druhý odsek Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C7-0222/2013),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozvoj (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom programu Horizont 2020 –
rámcového programu pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020), vytvoreného 
nariadením (EÚ) č. .../20134 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... 2013 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) je 
dosiahnuť väčší vplyv na výskum a 
inovácie tým, že prispieva k posilneniu 
partnerstva medzi verejnými subjektmi, aj 
prostredníctvom účasti Únie na 
programoch realizovaných niektorými 

(2) Cieľom programu Horizont 2020 –
rámcového programu pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020), vytvoreného 
nariadením (EÚ) č. .../2013 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... 20134 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) je 
dosiahnuť väčší vplyv na výskum a 
inovácie tým, že zabezpečí tesnejšiu 
súčinnosť, zvýši koordináciu a zabráni 
nepotrebnej duplicite s medzinárodnými, 
národnými a regionálnymi výskumnými 
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členskými štátmi v súlade s článkom 185 
Zmluvy.

programami. Partnerstvá verejných 
subjektov, aj účasť Únie na programoch 
realizovaných niektorými členskými štátmi 
v súlade s článkom 185 Zmluvy by mali 
dosahovať tieto ciele, spĺňať podmienky 
stanovené v tomto nariadení, najmä v 
článku 26, a byť v plnom súlade so 
všeobecnými zásadami, najmä s 
podmienkami týkajúcimi sa komunikácie, 
šírenia informácií a otvoreného prístupu.

__________________ __________________
4 Ú. v. EÚ... [rámcový program Horizont 
2020].

4 Ú. v. EÚ ...  [rámcový program Horizont 
2020].

Or. en

Odôvodnenie

Dodatky v súlade s rámcovým programom Horizont 2020, konkrétne s odôvodnením 39 a 
článkom 26. Je tiež dôležité zabezpečiť zásady otvoreného prístupu ustanovené v článku 18 
písm. b) programu Horizont 2020 a článku 28 o oznamovaní a šírení informácií.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP18. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; 

(4) V roku 2009 nezávislí experti prijali 
správu o priebežnom hodnotení programu 
EDCTP8. Podľa stanoviska panela 
expertov program EDCTP1 poskytol 
jedinečnú platformu pre skutočný dialóg s 
africkými vedcami a začal preklenovať 
priepasť medzi severom a juhom v 
budovaní výskumných kapacít a 
poskytovaní príležitostí na vzdelávanie a 
pracovných príležitostí mladým africkým 
výskumným pracovníkom. Na základe tejto 
správy je potrebné vziať do úvahy určité 
otázky zásadné pre druhý program 
Partnerstva európskych a rozvojových 
krajín v oblasti klinického skúšania (ďalej 
len „program EDCTP2“): súčasný rozsah 
EDCTP1 sa musí zmeniť a rozšíriť; 
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integrácia európskych národných 
programov by sa mala ďalej zlepšovať; 
spolupráca s ďalšími významnými 
verejnými a súkromnými investormi, 
vrátane farmaceutického priemyslu, by sa 
mala posilniť a rozšíriť; mali by sa vyvinúť 
synergie s opatreniami európskej vonkajšej 
politiky, najmä v súvislosti s rozvojovou 
pomocou Únie; pravidlá spolufinancovania 
by sa mali objasniť a zjednodušiť; nástroje 
monitorovania je potrebné posilniť.

koordinácia, spolupráca a podľa potreby 
aj integrácia európskych národných 
programov by sa mala ďalej zlepšovať; 
spolupráca s ďalšími významnými 
verejnými a súkromnými investormi
vrátane farmaceutického priemyslu, by sa 
mala posilniť a rozšíriť; mali by sa vyvinúť 
synergie s opatreniami európskej vonkajšej 
politiky, najmä v súvislosti s rozvojovou 
pomocou Únie; pravidlá spolufinancovania 
by sa mali objasniť a zjednodušiť; nástroje
monitorovania je potrebné posilniť.

__________________ __________________
8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

8 Van Velzen a i., Správa o nezávislom 
expertnom hodnotení, december 2009.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov v dôsledku nemožnosti 
dosiahnuť kritickú masu v oblasti ľudských 
zdrojov ani finančných prostriedkov a 
možno ich lepšie splniť na úrovni EÚ z 
dôvodu širokej škály opatrení, Únia môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality, ako je stanovené 
v uvedenom článku, toto rozhodnutie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na tento 

(28) Keďže ciele tohto rozhodnutia, 
konkrétne prispieť k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných, 
dostupných, primeraných a cenovo 
dostupných lekárskych zásahov proti 
chorobám súvisiacim s chudobou, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov v dôsledku nemožnosti 
dosiahnuť kritickú masu v oblasti ľudských 
zdrojov ani finančných prostriedkov a 
možno ich lepšie splniť na úrovni EÚ z 
dôvodu širokej škály opatrení, Únia môže
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality, ako je stanovené 
v uvedenom článku, toto rozhodnutie 
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účel, neprekračuje rámec nevyhnutný na tento 
účel,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Preukázalo sa, že účastnícky 
záručný fond zriadený podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1906/2006/ES z 18 decembra 2006, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť 
podnikov, výskumných centier a univerzít 
na akciách v rámci siedmeho rámcového 
programu a pre šírenie výsledkov 
výskumu (2007 – 2013), a spravovaný 
Komisiou je dôležitým ochranným 
mechanizmom, ktorý zmierňuje riziká 
súvisiace so splatnými sumami, ktoré 
neuhradili neplatiaci účastníci. Avšak 
nový účastnícky záručný fond zriadený 
podľa nariadenia (EÚ) č. ... [pravidlá 
účasti a šírenia v programe Horizont 
2020] nemusí byť pre EDCTP2 právne 
vhodný, a Komisia by preto mala 
predložiť návrhy s cieľom zabezpečiť, aby 
bol fond alebo podobný fond k dispozícii 
na pokrytie všetkých subjektov 
financovania súvisiacich s EDCTP2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 594 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
zúčastnených štátov uvedených v článku 
1.1;

a) 594 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
v naturáliách alebo finančných 
príspevkov zúčastnených štátov uvedených 
v článku 1.1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 89 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
akéhokoľvek iného členského štátu, alebo 
akejkoľvek inej krajiny pridruženej k 
rámcovému programu Horizont 2020, ktorá 
sa zúčastňuje na programe EDCTP2 v 
súlade s článkom 1.2.

b) 89 mil. EUR na vyrovnanie príspevkov 
v naturáliách alebo finančných 
príspevkov akéhokoľvek iného členského 
štátu, alebo akejkoľvek inej krajiny 
pridruženej k rámcovému programu 
Horizont 2020, ktorá sa zúčastňuje na 
programe EDCTP2 v súlade s článkom 1.2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príspevok sa zaplatí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie, 
vyčlenených na príslušné časti osobitného 
programu na realizáciu rámcového 
programu Horizont 2020, zriadeného 
rozhodnutím .../2013/EÚ v súlade s 
článkom 58.1 písm. c) bodom vi) a 
článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012.

2. Príspevok sa zaplatí z rozpočtových 
prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie, 
vyčlenených na príslušné časti rámcového 
programu Horizont 2020, a najmä z 
prostriedkov v rámci konkrétneho cieľa 
„Zdravie, demografické zmeny 
a blahobyt“ v súlade s článkom 58.1 písm. 
c) bodom vi) a článkami 60 a 61 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012.
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Or. en

Odôvodnenie

Dodatok na presnejšie vyjadrenie, odkiaľ presne z programu Horizont 2020 skutočne 
pochádza príspevok EÚ na P2P – pozri finančný výkaz.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti musia byť zahrnuté do 
pracovného plánu programu EDCTP2, 
ktorý každoročne prijíma EDCTP2-IS na 
základe kladného výsledku externého 
hodnotenia v rámci medzinárodného 
partnerského preskúmania na základe 
článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. ... 
[pravidiel účasti a šírenia výsledkov v 
programe Horizont 2020] a s 
prihliadnutím na ich príspevok k plneniu
cieľov programu EDCTP2.

Činnosti musia byť zahrnuté do 
pracovného plánu programu EDCTP2, 
ktorý každoročne prijíma EDCTP2-IS na 
základe kladného výsledku externého 
hodnotenia v rámci medzinárodného 
partnerského preskúmania v súvislosti 
plnením cieľov programu EDCTP2

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak je takáto činnosť zahrnutá do 
pracovného plánu, EDCTP2-IS môže 
vydávať spoločné výzvy s tretími krajinami 
alebo ich vedeckými a technickými 
organizáciami a agentúrami, 
s medzinárodnými organizáciami alebo 
s inými tretími stranami, predovšetkým 
mimovládnymi organizáciami, v súlade 
s pravidlami vypracovanými na základe 
článku 11 nariadenia (EÚ) č. … [pravidiel 
účasti a šírenia výsledkov v programe 

4. Ak je takáto činnosť zahrnutá do 
pracovného plánu, EDCTP2-IS môže 
vydávať spoločné výzvy s tretími krajinami 
alebo ich vedeckými a technickými 
organizáciami a agentúrami, s 
medzinárodnými organizáciami alebo s 
inými tretími stranami, predovšetkým 
mimovládnymi organizáciami a 
organizáciami pre vývoj produktov, v 
súlade s pravidlami vypracovanými na 
základe článku 11 nariadenia (EÚ) č. … 



PR\1009060SK.doc 11/21 PE522.973v01-00

SK

Horizont 2020]. [pravidiel účasti a šírenia výsledkov v 
programe Horizont 2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Účastnícky záručný fond zriadený 
podľa nariadenia (EÚ) č. ... [pravidlá 
účasti a šírenia v programe Horizont 
2020] nemusí byť pre EDCTP2 právne 
vhodný, a Komisia preto predloží návrhy s 
cieľom zabezpečiť, aby fond alebo 
podobný fond umožňoval zahrnutie 
všetkých financujúcich subjektov 
súvisiacich s programom EDCTP2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže rozhodnúť, že sama 
vykoná audity uvedené v odseku 1.

2. Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť 
alebo úloha Súdneho dvora Európskej 
únie, Komisia môže v riadne 
odôvodnených prípadoch a na základe 
konzultácií so zúčastnenými štátmi 
rozhodnúť, že sama vykoná audity uvedené 
v odseku 1.

Or. en



PE522.973v01-00 12/21 PR\1009060SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. O všetkých výzvach a možnostiach 
účasti sa poskytujú rozsiahle informácie, 
a to aj na internetovej stránke Komisie 
Horizont 2020, ktorá obsahuje kapitolu 
venovanú EDCTP2.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zvýšiť celkovú účasť, a najmä účasť nových subjektov, šírenie informácií v súvislosti 
s výzvami a uplatňovanými postupmi je potrebné dobre spropagovať, a to aj prostredníctvom 
internetovej stránky Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej 
a ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných a 
cenovo dostupných lekárskych zásahov 
proti chorobám súvisiacim s chudobou, v 
spolupráci so subsaharskou Afrikou.

EDCTP2 prispieva k znižovaniu sociálnej a 
ekonomickej záťaže chorôb súvisiacich s 
chudobou v rozvojových krajinách, najmä 
v subsaharskej Afrike, urýchlením 
klinického vývoja účinných, bezpečných,
dostupných, primeraných a cenovo 
dostupných lekárskych zásahov proti 
chorobám súvisiacim s chudobou, v 
spolupráci so subsaharskou Afrikou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a ďalším chorobám 
súvisiacim s chudobou a dosiahnuť, aby 
bol na konci programu zrealizovaný aspoň 
jeden nový lekársky zásah napríklad nový 
liek alebo nová vakcína proti TBC alebo 
akejkoľvek inej chorobe súvisiacej s 
chudobou, aby bolo vydaných aspoň 30
usmernení k lepšiemu alebo rozšírenému 
využitiu existujúcich lekárskych zásahov a 
aby sa dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade aspoň 20 pripravovaných 
lekárskych zásahov.

a) zvýšiť počet nových alebo zlepšených 
lekárskych zásahov proti HIV/AIDS, 
tuberkulóze, malárii a ďalším chorobám 
súvisiacim s chudobou a dosiahnuť, aby 
bol na konci programu zrealizovaný aspoň 
jeden nový lekársky zásah; aby bolo 
vydaných [xx] nových usmernení k 
lepšiemu alebo rozšírenému využitiu 
existujúcich lekárskych zásahov a aby sa 
dosiahol pokrok klinického vývoja v 
prípade [xx] pripravovaných lekárskych 
zásahov;

Or. en

Odôvodnenie

Odborníci spravodajkyňu informovali, že tieto ciele nemusia byť adekvátnym meradlom 
relevantných výsledkov, pretože niektoré nové usmernenia alebo nové zásahy budú 
užitočnejšie než iné.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zlepšiť koordináciu, zosúladenie a 
integráciu príslušných národných 
programov s cieľom zvýšiť nákladovú 
účinnosť európskych verejných investícií;

c) zlepšiť koordináciu, zosúladenie 
a v prípade potreby integráciu príslušných 
národných programov s cieľom zvýšiť 
nákladovú účinnosť európskych verejných
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a súkromnými 
investormi;

d) rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s 
ďalšími verejnými a/alebo súkromnými 
investormi, aby sa zabezpečil čo najväčší 
vplyv celého výskumu a aby sa mohli 
vziať do úvahy synergie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zvýšiť vplyv vďaka účinnej spolupráci s 
príslušnými iniciatívami Európskej únie 
vrátane rozvojovej pomoci EÚ.

e) zlepšiť koordináciu, harmonizáciu 
a v prípade potreby integráciu s 
príslušnými iniciatívami Európskej únie 
vrátane rozvojovej pomoci EÚ s cieľom 
lepšie využiť synergie, vytvoriť 
kompletnejší inovačný reťazec 
od klinického skúšania k poskytovaniu 
liečby a zvýšiť efektívnosť európskych 
verejných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operačné ciele 3. Ukazovatele činnosti
Ak sa majú dosiahnuť konkrétne ciele 
stanovené v bode 2, je potrebné do konca
programu EDCTP2 v roku 2024, splniť
tieto operačné ciele vrátane orientačných 
cieľov:

Ak sa majú dosiahnuť konkrétne ciele 
stanovené v bode 2, je potrebné, aby sa
v priebehu programu EDCTP2 sledovali
tieto ukazovatele činnosti:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť počet podporených 
klinických skúšok najmenej na 150 v 
porovnaní s 88 v rámci EDCTP1.

Ukazovateľ: zvýšenie počtu podporených 
klinických skúšok, ktoré vedú k novým 
výrobkom, procesom, metodikám, 
diagnostikám, liečbam alebo prevencii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: udržať alebo zvýšiť podiel
klinických skúšok financovaných 
prostredníctvom EDCTP2-IS pod africkým 
vedením aspoň na 50 %.

Ukazovateľ: udržanie alebo zvýšenie 
podielu klinických skúšok financovaných 
prostredníctvom EDCTP2-IS pod africkým 
vedením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť počet partnersky 
preskúmaných publikovaných vedeckých 
článkov aspoň na 1 000.

Ukazovateľ: snaha trojnásobne zvýšiť 
počet partnersky preskúmaných 
publikovaných vedeckých článkov 
v porovnaní s EDCTP1.
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Or. en

Odôvodnenie

V priebehu EDCTP1 bolo publikovaných 350 článkov. V texte Komisie sa odporúča, že cieľ 
by mal byť 1000, čiže percentuálny nárast 186 %. Asi by bolo jednoduchšie presné počty 
úplne vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: udržať alebo zvýšiť počet krajín 
subsaharskej Afriky podporovaných
programom EDCTP2 aspoň na 30.

Ukazovateľ: snaha udržať alebo zvýšiť 
účasť krajín subsaharskej Afriky v 
programe EDCTP2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť počet štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 
študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky aspoň na 600 
v porovnaní so 400 štipendiami v rámci 
EDCTP1 tak, aby najmenej 90 % z nich 
pokračovalo vo svojej výskumnej kariére v 
subsaharskej Afrike najmenej jeden rok 
po ukončení štipendijného programu.

Ukazovateľ: zvýšenie počtu štipendijných 
programov pre výskumných pracovníkov a 
študentov magisterského a doktorandského 
štúdia zo subsaharskej Afriky aspoň na 600 
v porovnaní so 400 štipendiami v rámci 
EDCTP1.

Or. en

Odôvodnenie

Dúfame, že mnohí výskumní pracovníci budú po skončení štipendijných programov 
pokračovať vo svojom výskume v Afrike, ale môže sa stať, že výskumná infraštruktúra v iných 
krajinách im lepšie pomôže v rozvoji ich výskumných projektov. Mobilita výskumných 
pracovníkov by sa nemala umelo obmedzovať.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno b – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Cieľ: zvýšiť počet činností budovania 
kapacít podporovaných s cieľom 
vykonávať klinické skúšky v subsaharskej 
Afrike najmenej na 150 v porovnaní s 74 
v rámci EDCTP1.

Ukazovateľ: zvýšenie počtu činností 
budovania kapacít podporovaných s 
cieľom vykonávať klinické skúšky v 
subsaharskej Afrike.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Vyvinúť spoločný výskumný program, 
kritériá na určenie priorít a spoločné 
hodnotenie:

c) Vyvinúť pre EDCTP2 výskumný 
program, ktorý bude obsahovať kritériá na 
určenie priorít a spoločné hodnotenie 
a v ktorom sa uzná, že príspevky z 
národných programov a EDCTP sa môžu 
líšiť, napríklad národné programy môžu 
prispieť v naturáliách, kým EDCTP nie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno c – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Cieľ: najmenej 50 % verejných investícií 
zúčastnených európskych štátov je 
integrovaných, zosúladených alebo 
koordinovaných prostredníctvom 

vypúšťa sa
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programu EDCTP2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: administratívne náklady znížiť na 
menej ako 5 % rozpočtu EDCTP2-IS.

Ukazovateľ: administratívne náklady 
znížené na menej ako 5 % rozpočtu 
EDCTP2-IS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3 – písmeno e – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľ: zvýšiť príspevky prijaté z 
rozvojových krajín aspoň na 30 miliónov 
EUR v porovnaní so 14 miliónmi v rámci 
EDCTP1.

Ukazovateľ: zvýšenie príspevkov prijatých
z rozvojových krajín aspoň o 30 miliónov 
EUR v porovnaní so 14 miliónmi v rámci 
EDCTP1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa infekčných chorôb 

a) podpora sietí, koordinácia, zosúladenie, 
spolupráca a integrácia národných 
výskumných programov a aktivít 
týkajúcich sa chorôb súvisiacich s 
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súvisiacich s chudobou, na vedeckej, 
riadiacej a finančnej úrovni;

chudobou, na vedeckej, riadiacej a 
finančnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
infekčných ochorení;

b) podpora klinického skúšania, výskumu a 
súvisiacich činností týkajúcich sa chorôb 
súvisiacich s chudobou, najmä HIV/AIDS, 
malárie, tuberkulózy a zanedbávaných 
ochorení súvisiacich s chudobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o počte 
predložených projektov a projektov 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach.

Pokiaľ ide o výzvy, ktoré vydáva 
realizačná štruktúra EDCTP-IS, výročná 
správa navyše obsahuje informácie o 
predložených projektoch a projektoch 
vybraných na financovanie, detailnom 
využití finančného príspevku Únie, 
rozdelení vnútroštátnych a iných 
príspevkov, typoch účastníkov, 
štatistických údajoch krajín, 
sprostredkovateľských podujatiach a 
osvetových činnostiach.

Or. en



PE522.973v01-00 20/21 PR\1009060SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa podporuje všeobecný cieľ EDCTP2, aby sa urýchlil klinický vývoj účinných, 
bezpečných a cenovo dostupných lekárskych zásahov proti chorobám súvisiacim s chudobou. 
Uznáva nutnosť spolupráce s rozvojovými krajinami, napríklad v subsaharskej Afrike, pri 
riešení negatívnych vplyvov chorôb súvisiacich s chudobou, ktoré sa týkajú 1 miliardy ľudí 
a ktorých tragickým dôsledkom sú obrovské straty na životoch. Uznáva tiež, že šírenie chorôb 
súvisiacich s chudobou má dosah aj na Európu a iné časti sveta, najmä kde mnohé z týchto 
chorôb boli zlikvidované.

Spravodajkyňa sa domnieva, že aj napriek relatívnym úspechom EDCTP1 – vzhľadom na 
humanitárny rozmer tejto dôležitej práce, ktorá je hodna investovaných prostriedkov – musí 
byť najvyššou prioritou istota, že sa dosiahnu najlepšie možné výsledky. V úzkej koordinácii 
s ďalšími organizáciami z verejného, súkromného a neziskového sektora s podobnými cieľmi 
je tiež veľmi dôležité nielen maximalizovať investície členských štátov, ale aj minimalizovať 
prekrývanie sa a duplicitu. Spravodajkyňa uznáva, že jednotlivé zúčastnené krajiny mávajú 
svoje vlastné investičné a výskumné programy, a rozmanitosť víta, pretože často môže 
znamenať veľkú výhodu. Odporúča flexibilný prístup k spolufinancovaniu, ktorý umožní 
krajinám zúčastňovať sa formou príspevku v naturáliách.

Je nevyhnutné zabezpečiť transparentné záznamy auditu výdavkov EÚ, aby bolo možné brať 
EDCTP na zodpovednosť za spotrebované verejné prostriedky. Komisia by mala mať právo 
vykonávať audity, ale nesmie to byť na úkor nezávislosti alebo úlohy Dvora audítorov EÚ. 

Hoci spravodajkyňa podporuje všeobecný cieľ a konkrétne ciele programu EDCTP, má 
obavy, že niektoré ciele navrhované ako „operačné ciele“ môžu vyvolať neodôvodnene dojem 
úspechu, môžu sa dať zmanipulovať a nemusia znamenať skutočné dosiahnutie pôvodného 
zámeru nájsť očkovacie látky, liečbu, lieky a zlepšené postupy alebo procesy. Z tohto dôvodu 
spravodajkyňa navrhuje zmeniť pevne stanovené „ciele“, pokiaľ ide o počet skúšok a počet 
zúčastnených krajín, na „ukazovatele“.

Zvyšujúca sa účasť by mala byť prioritou a nové subjekty by mali byť schopné ľahko získať 
prístup k informáciám o možnostiach financovania. Spravodajkyňa navrhuje, že spôsobom, 
ako to dosiahnuť, by bolo zabezpečiť na stránke programu Horizont 2020 vytvorenie 
samostatnej a zreteľne označenej kapitoly, ktorá bude vyhradená výlučne na informácie 
týkajúce sa žiadostí o skúšky v rámci EDCTP2 a na informácie týchto skúškach. Kde je to 
možné, treba možnosti v predstihu dobre spropagovať. Spravodajkyni tiež záleží na 
zabezpečení, aby sa zásady otvoreného prístupu stanovené v programe Horizont 2020 a 
týkajúce sa zverejňovania uplatňovali aj v EDCTP2. Víta návrhy na ďalšie opatrenia v oblasti 
transparentnosti.

Spravodajkyňa nenavrhuje žiadne zmeny v zozname chorôb, ktoré sa majú liečiť, a odporúča 
vyhnúť sa zatvorenosti i rozširovaniu zoznamu. Zúčastnení výskumní pracovníci nebudú na 
začiatku vedieť, k akým záverom dospejú. Preto bude dôležité udržiavať flexibilitu, aby sa 
podporovali projekty, ktoré preukážu najväčší potenciál, a aby sa prostriedky nerozptýlili na 
niektoré projekty len preto, že sú na zozname. Spravodajkyňa navrhuje vypustiť odkazy, ktoré 
by mohli obmedziť pôsobnosť iba na infekčné ochorenia.
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Spravodajkyňa na záver dodáva, že by uvítala návrhy iných strán, pokiaľ ide o navrhované 
trvanie EDCTP2. V tejto fáze nenavrhla žiadne zmeny. Chápe, že projekty klinického 
skúšania tohto druhu si môžu vyžiadať na dokončenie dlhší čas a že tri roky predĺženia po 
roku 2020 môžu mať pre úspech projektu zásadný význam. Domnieva sa však, že všetky 
finančné prostriedky by sa mali prideliť do roku 2020 a podstatná väčšina z nich by sa mala 
vyčerpať do konca roka 2020.


