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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v drugem 
programu Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega 
preskušanja, ki ga skupaj izvaja več držav članic
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0498),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 185 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0222/2013),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju členov 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za razvoj (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Namen programa Obzorje 2020 –
okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020), vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) št. …/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … 20134 (v 
nadaljnjem besedilu: okvirni program 
Obzorje 2020), je doseči večji vpliv na 
raziskave in inovacije s prispevkom h 

(2) Namen programa Obzorje 2020 –
okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020), vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) št. .../2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... 20134 (v 
nadaljnjem besedilu: okvirni program 
Obzorje 2020), je doseči večji vpliv na 
raziskave in inovacije z razvijanjem 
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krepitvi javno-zasebnih partnerstev, 
vključno s sodelovanjem Unije v 
programih, ki jih izvaja več držav, v skladu 
s členom 185 Pogodbe.

tesnejših sinergij, boljšo usklajenostjo in 
preprečevanjem nepotrebnega podvajanja 
mednarodnih, nacionalnih in regionalnih 
programov raziskav. Javno-javna 
partnerstva, vključno s sodelovanjem 
Unije v programih, ki jih izvaja več držav, 
v skladu s členom 185 Pogodbe, bi morala 
dosegati te cilje, izpolnjevati pogoje iz te 
uredbe, zlasti tiste iz člena 26, in v celoti 
spoštovati splošna načela, zlasti pogoje o 
sporočanju in širjenju informacij ter 
prostem dostopu.

__________________ __________________
4 UL [okvirni program Obzorje 2020]. 4 UL [okvirni program Obzorje 2020].

Or. en

Obrazložitev

Dodano besedilo je skladno z okvirnim programom Obzorje 2020, predvsem z uvodno 
izjavo 39 in členom 26. Prav tako je pomembno zagotoviti načela prostega dostopa iz 
člena 18(b) Obzorja 2020 in člena 28 o sporočanju in širjenju informacij.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Neodvisni strokovnjaki so leta 2009 
sprejeli poročilo o vmesni oceni programa 
EDCTP18. Skupina strokovnjakov je 
menila, da program EDCTP1 zagotavlja 
edinstveno platformo za pristen dialog z 
afriškimi znanstveniki, s krepitvijo 
raziskovalnih zmogljivosti ter 
zagotavljanjem priložnosti za učenje in 
delo mladim afriškim raziskovalcem pa je 
začel zmanjševati razliko med severom in 
jugom. Na podlagi tega poročila je treba 
pri drugem programu Partnerstvo 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnega preskušanja (v 
nadaljnjem besedilu: program EDCTP2) 
upoštevati nekatera temeljna vprašanja:

(4) Neodvisni strokovnjaki so leta 2009 
sprejeli poročilo o vmesni oceni programa 
EDCTP18. Skupina strokovnjakov je 
menila, da program EDCTP1 zagotavlja 
edinstveno platformo za pristen dialog z 
afriškimi znanstveniki, s krepitvijo 
raziskovalnih zmogljivosti ter 
zagotavljanjem priložnosti za učenje in 
delo mladim afriškim raziskovalcem pa je 
začel zmanjševati razliko med severom in 
jugom. Na podlagi tega poročila je treba 
pri drugem programu Partnerstvo 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnega preskušanja (v 
nadaljnjem besedilu: program EDCTP2) 
upoštevati nekatera temeljna vprašanja:
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sedanji obseg programa EDCTP1 je treba 
spremeniti in razširiti; povezovanje 
evropskih nacionalnih programov bi bilo 
treba še izboljšati; okrepiti in razširiti je 
treba sodelovanje z drugimi večjimi 
javnimi in zasebnimi financerji, vključno s 
farmacevtsko industrijo; treba bi bilo 
razviti sinergije z evropskimi ukrepi na 
področju zunanje politike, zlasti z razvojno 
pomočjo Unije; pravila o sofinanciranju bi 
bilo treba razjasniti in poenostaviti;
okrepiti je treba orodja za spremljanje.

sedanji obseg programa EDCTP1 je treba 
spremeniti in razširiti; usklajevanje, 
sodelovanje in, kjer je primerno,
povezovanje evropskih nacionalnih 
programov bi bilo treba še izboljšati;
okrepiti in razširiti je treba sodelovanje z 
drugimi večjimi javnimi in zasebnimi 
financerji, vključno s farmacevtsko 
industrijo; treba bi bilo razviti sinergije z 
evropskimi ukrepi na področju zunanje 
politike, zlasti z razvojno pomočjo Unije;
pravila o sofinanciranju bi bilo treba 
razjasniti in poenostaviti; okrepiti je treba 
orodja za spremljanje.

__________________ __________________
8 Van Velzen in drugi, Independent 
External Evaluation Report (Poročilo o 
neodvisnem zunanjem ocenjevanju), 
december 2009.

8 Van Velzen in drugi, Independent 
External Evaluation Report (Poročilo o 
neodvisnem zunanjem ocenjevanju), 
december 2009.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ker države članice ciljev tega sklepa, 
to je prispevati k zmanjšanju socialnega in 
gospodarskega bremena bolezni, povezanih 
z revščino, v državah v razvoju, zlasti v 
podsaharski Afriki, s pospešitvijo 
kliničnega razvoja učinkovitih, varnih in 
cenovno dostopnih zdravstvenih ukrepov 
proti boleznim, povezanim z revščino, ne 
morejo zadovoljivo doseči zaradi 
pomanjkanja potrebne kritične mase, ki jo 
je treba oblikovati, v človeškem in 
finančnem smislu, in ker je ta cilj zaradi 
obsega ukrepa lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 

(28) Ker države članice ciljev tega sklepa, 
to je prispevati k zmanjšanju socialnega in 
gospodarskega bremena bolezni, povezanih 
z revščino, v državah v razvoju, zlasti v 
podsaharski Afriki, s pospešitvijo 
kliničnega razvoja učinkovitih, varnih, 
dostopnih, ustreznih in cenovno dostopnih 
zdravstvenih ukrepov proti boleznim, 
povezanim z revščino, ne morejo 
zadovoljivo doseči zaradi pomanjkanja 
potrebne kritične mase, ki jo je treba 
oblikovati, v človeškem in finančnem 
smislu, in ker je ta cilj zaradi obsega 
ukrepa lažje doseči na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 



PE522.973v01-00 8/21 PR\1009060SL.doc

SL

sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je nujno za navedeni 
namen –

Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je nujno za navedeni 
namen –

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog sklepa Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Izkazalo se je, da je jamstveni sklad, 
vzpostavljen v skladu z 
Uredbo št. 1906/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2006 o določitvi pravil za 
udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in 
univerz pri ukrepih v okviru Sedmega 
okvirnega programa in razširjanju 
rezultatov raziskav (2007–2013), ki ga 
upravlja Komisija, pomemben zaščitni 
mehanizem za blažitev tveganj, povezanih 
z zneski, ki jih dolgujejo in jih niso 
povrnili udeleženci, ki ne izpolnjujejo 
obveznosti. Vendar pa novi jamstveni 
sklad, vzpostavljen v skladu z Uredbo 
(EU) št. ... [pravila za sodelovanje v 
programu Obzorje 2020 ter razširjanje 
njegovih rezultatov], morda ne bo pravno 
ustrezal programu EDCTP2, zato bi 
Komisija morala pripraviti predloge, s 
katerimi bi zagotovili, da bo ta ali 
podoben sklad na voljo za kritje vseh 
organov financiranja, povezanih z 
EDCTP2.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 594 milijonov EUR, kar ustreza 
prispevkom sodelujočih držav iz 
člena 1(1), in

(a) 594 milijonov EUR, kar ustreza 
prispevkom v naravi ali finančnim 
prispevkom sodelujočih držav iz 
člena 1(1), in

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 89 milijonov EUR, kar ustreza 
prispevkom vseh drugih držav članic ali 
drugih držav, pridruženih okvirnemu 
programu Obzorje 2020, ki sodelujejo v 
programu EDCTP2 v skladu s členom 1(2).

(b) 89 milijonov EUR, kar ustreza 
prispevkom v naravi ali finančnim 
prispevkom vseh drugih držav članic ali 
drugih držav, pridruženih okvirnemu 
programu Obzorje 2020, ki sodelujejo v 
programu EDCTP2 v skladu s členom 1(2).

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prispevek se plača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, dodeljenih zadevnim 
delom posebnega programa za izvajanje
okvirnega programa Obzorje 2020,
vzpostavljenega s Sklepom …/2013/EU, v 
skladu s členom 58(1)(c)(vi) ter 
členoma 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012.

2. Prispevek se plača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, dodeljenih zadevnim 
delom okvirnega programa Obzorje 2020,
in zlasti iz sredstev posebnega cilja 
„zdravje, demografske spremembe in 
blaginja“ v skladu s členom 58(1)(c)(vi) 
ter členoma 60 in 61 Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012.

Or. en
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Obrazložitev

Obrazložitev: Dodatki, ki izrecneje pojasnjujejo, od kod v projektu Obzorje 2020 dejansko 
prihajajo prispevki EU za P2P – glej oceno finančnih posledic.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti so vključene v delovni načrt 
programa EDCTP2, ki ga vsako leto 
sprejme EDCTP2-IS, na podlagi 
pozitivnega rezultata njihovega zunanjega 
ocenjevanja z mednarodnim medsebojnim 
strokovnim pregledom na podlagi 
člena 14(1) Uredbe (EU) št. … [pravila za 
sodelovanje v okvirnem programu za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter 
razširjanje njegovih rezultatov] in glede 
na njihov prispevek k ciljem programa 
EDCTP2.

Dejavnosti so vključene v delovni načrt 
programa EDCTP2, ki ga vsako leto 
sprejme EDCTP2-IS, na podlagi 
pozitivnega rezultata njihovega zunanjega 
ocenjevanja ciljev programa EDCTP2 z 
mednarodnim medsebojnim strokovnim 
pregledom.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če je taka dejavnost vključena v delovni 
načrt, lahko EDCTP2-IS objavi skupne 
razpise s tretjimi državami ali njihovimi 
znanstvenimi ali tehnološkimi 
organizacijami in agencijami, z 
mednarodnimi organizacijami ali drugimi 
tretjimi osebami, zlasti nevladnimi 
organizacijami, v skladu s pravili, 
oblikovanimi na podlagi člena 11 Uredbe
(EU) št. … [pravila za sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje 

4. Če je taka dejavnost vključena v delovni 
načrt, lahko EDCTP2-IS objavi skupne 
razpise s tretjimi državami ali njihovimi 
znanstvenimi ali tehnološkimi 
organizacijami in agencijami, z 
mednarodnimi organizacijami ali drugimi 
tretjimi osebami, zlasti nevladnimi 
organizacijami in organizacijami za razvoj 
proizvodov, v skladu s pravili, 
oblikovanimi na podlagi člena 11 Uredbe
(EU) št. … [pravila za sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave in 
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njegovih rezultatov]. inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje 
njegovih rezultatov].

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Jamstveni sklad za udeležence, 
vzpostavljen v skladu z Uredbo (EU) št. ... 
[pravila za sodelovanje v programu 
Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih 
rezultatov], morda ne bo pravno ustrezal 
programu EDCTP2, zato mora Komisija 
predstaviti predloge, s katerimi bi 
zagotovili, da bo ta ali podoben sklad na 
voljo za kritje vseh organov financiranja, 
povezanih z EDCTP2.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se lahko odloči, da bo revizije 
iz odstavka 1 izvedla sama.

2. Brez poseganja v neodvisnost ali vlogo 
Računskega sodišča se Komisija v 
ustrezno utemeljenih primerih in po 
posvetovanju s sodelujočimi državami
lahko odloči, da bo revizije iz odstavka 1 
izvedla sama.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsi razpisi in priložnosti za 
sodelovanje se široko oglašujejo, tudi na 
spletnem mestu Komisije Obzorje 2020, ki 
vsebuje poglavje na temo EDCTP2.

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali splošno udeležbo in predvsem udeležbo novincev, bi bilo treba dobro 
oglaševati širjenje informacij v zvezi z razpisnimi postopki in postopki za prijavo, tudi prek 
spletnega mesta Obzorje 2020.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EDCTP2 prispeva k zmanjšanju 
socialnega in gospodarskega bremena 
bolezni, povezanih z revščino, v državah v 
razvoju, zlasti v podsaharski Afriki, s 
pospešitvijo kliničnega razvoja 
učinkovitih, varnih in cenovno dostopnih 
zdravstvenih ukrepov proti boleznim, 
povezanim z revščino, in sicer v 
partnerstvu s podsaharsko Afriko.

EDCTP2 prispeva k zmanjšanju socialnega 
in gospodarskega bremena bolezni, 
povezanih z revščino, v državah v razvoju, 
zlasti v podsaharski Afriki, s pospešitvijo 
kliničnega razvoja učinkovitih, varnih, 
dostopnih, ustreznih in cenovno dostopnih 
zdravstvenih ukrepov proti boleznim, 
povezanim z revščino, in sicer v 
partnerstvu s podsaharsko Afriko.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) več novih ali izboljšanih zdravstvenih 
ukrepov proti HIV/aidsu, tuberkulozi, 
malariji in drugim boleznim, povezanim z 
revščino, in do konca programa vsaj en nov 
zdravstveni ukrep; objava vsaj 30 smernic 
za izboljšano ali razširjeno uporabo 
obstoječih zdravstvenih ukrepov ter 
napredek v kliničnem razvoju vsaj 20
potencialnih zdravstvenih ukrepov;

(a) več novih ali izboljšanih zdravstvenih 
ukrepov proti HIV/aidsu, tuberkulozi, 
malariji in drugim boleznim, povezanim z 
revščino, in do konca programa vsaj en nov 
zdravstveni ukrep; objava [xx] novih
smernic za izboljšano ali razširjeno 
uporabo obstoječih zdravstvenih ukrepov
ter napredek v kliničnem razvoju [xx]
potencialnih zdravstvenih ukrepov;

Or. en

Obrazložitev

Strokovnjaki so poročevalki sporočili, da ti cilji morda ne bodo ustrezno merilo za pomembne 
rezultate, saj bodo nekatere nove smernice ali novi zdravstveni ukrepi učinkovitejši kot drugi.

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) boljše usklajevanje, povezovanje in 
združevanje zadevnih nacionalnih 
programov za povečanje stroškovne 
učinkovitosti evropskih javnih naložb;

(c) boljše usklajevanje, povezovanje in, 
kjer je primerno, združevanje zadevnih 
nacionalnih programov za povečanje 
stroškovne učinkovitosti evropskih javnih 
naložb;

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razširjeno mednarodno sodelovanje z 
drugimi javnimi in zasebnimi financerji;

(d) razširjeno mednarodno sodelovanje z 
drugimi javnimi in/ali zasebnimi 
financerji, da se zagotovi čim večji učinek 
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raziskav in da se lahko upoštevajo 
sinergije.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) večji učinek zaradi učinkovitega 
sodelovanja z zadevnimi pobudami 
Evropske unije, vključno z njeno razvojno 
pomočjo.

(e) boljše usklajevanje, povezovanje in, 
kjer je primerno, združevanje z zadevnimi 
pobudami Evropske unije, vključno z njeno 
razvojno pomočjo, da se bolje izkoristijo 
sinergije, izpopolni inovacijska veriga od 
kliničnih preskusov do izvajanja 
zdravljenja ter poveča učinkovitost 
evropskih javnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Operativni cilji (3) Operativni kazalniki

Za dosego posameznih ciljev iz točke 2 se
do konca programa EDCTP2 v letu 2024 
dosežejo naslednji operativni cilji, 
vključno z okvirnimi cilji:

Za dosego posameznih ciljev iz točke 2 se
med izvajanjem programa EDCTP2
spremljajo naslednji kazalniki:

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Cilj: povečati število podprtih kliničnih 
preskusov v primerjavi s programom 
EDCTP1, in sicer iz 88 na vsaj 150.

Kazalnik: povečati število podprtih 
kliničnih preskusov, ki vodijo do novih 
proizvodov, procesov, metod, diagnostik, 
načinov zdravljenja ali preventive.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Cilj: ohraniti ali povečati delež kliničnih 
preskusov, ki jih financira EDCTP2-IS pod 
afriškim vodstvom, na vsaj 50 %.

Kazalnik: ohraniti ali povečati delež 
kliničnih preskusov, ki jih financira 
EDCTP2-IS pod afriškim vodstvom.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka a – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 cilj: povečati število strokovno 
pregledanih znanstvenih člankov na vsaj 
1 000;

Kazalnik: prizadevati si za povečanje 
števila objavljenih strokovno pregledanih 
znanstvenih člankov na trikratnik števila, 
objavljenega med programom EDCTP1.

Or. en

Obrazložitev

Med programom EDCTP1 je bilo objavljeno 350 člankov. Besedilo Komisije predlaga, da bi 
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moral cilj znašati 1000 člankov, kar je 186-odstotno povečanje. Morda je preprosteje, če se 
na tem mestu števke v celoti izpustijo.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Cilj: ohraniti ali povečati število držav 
podsaharske Afrike, podprtih s 
programom EDCTP2, na vsaj 30.

Kazalnik: prizadevati si za ohranitev ali 
povečanje udeležbe držav podsaharske 
Afrike v programu EDCTP2.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 cilj: povečati število štipendij za 
raziskovalce iz podsaharske Afrike in 
magistrske/doktorske študente v primerjavi 
s programom EDCTP1, in sicer iz 400 na 
vsaj 600, pri čemer jih vsaj 90 % nadaljuje 
raziskovalno poklicno pot v podsaharski 
Afriki vsaj še eno leto po koncu 
štipendiranja.

Kazalnik: povečati število štipendij za 
raziskovalce iz podsaharske Afrike in 
magistrske/doktorske študente v primerjavi 
s programom EDCTP1, in sicer s 400 na 
vsaj 600.

Or. en

Obrazložitev

Upa se, da bodo številni raziskovalci nadaljevali svoje raziskave v Afriki, potem ko se njihove 
štipendije iztečejo, vendar obstaja tudi možnost, da bo raziskovalna infrastruktura v drugih 
državah bolj primerna za nadaljevanje njihovih raziskovalnih projektov. Mobilnosti 
raziskovalcev ne bi smeli umetno omejevati.

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka b – alinea 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 cilj: povečati število dejavnosti za krepitev 
zmogljivosti, podprtih za izvajanje 
kliničnih preskusov v podsaharski Afriki, v 
primerjavi s programom EDCTP1, in 
sicer iz 74 na vsaj 150;

Kazalnik: povečati število dejavnosti za 
krepitev zmogljivosti, podprtih za izvajanje 
kliničnih preskusov v podsaharski Afriki.

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oblikovati skupni raziskovalni načrt, 
merila za določanje prednostnih nalog in 
skupno ocenjevanje:

(c) oblikovati raziskovalni načrt za 
EDCTP2, ki vsebuje skupna merila za 
določanje prednostnih nalog in skupno 
ocenjevanje, obenem pa priznati, da zna 
prihajati do razlik v prispevkih med 
nacionalnimi programi in programom 
EDCTP, saj lahko na primer nacionalni 
programi prispevajo v naravi, medtem ko 
EDCTP tega ne sme.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka c – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 cilj: vsaj 50 % javnih naložb sodelujočih 
evropskih držav se združuje, povezuje ali 
usklajuje v okviru programa EDCTP2;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka d – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 cilj: upravni stroški znašajo manj kot 5 % 
proračuna EDCTP2-IS;

Kazalnik: upravni stroški znašajo manj kot 
5 % proračuna EDCTP2-IS.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – točka e – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 cilj: povečati prispevke iz držav v razvoju
v primerjavi s programom EDCTP1, in 
sicer iz 14 milijonov EUR na vsaj 
30 milijonov EUR.

Kazalnik: povečanje prispevkov iz držav v 
razvoju, in sicer za vsaj 30 milijonov EUR
v primerjavi s 14 milijoni EUR iz 
programa EDCTP1.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Priloga 2 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje mrežnega povezovanja, 
usklajevanja, povezovanja, sodelovanja in 
združevanja nacionalnih raziskovalnih 
programov in dejavnosti na področju
nalezljivih bolezni, povezanih z revščino, 
na znanstveni, upravljavski in finančni 
ravni;

(a) spodbujanje mrežnega povezovanja, 
usklajevanja, povezovanja, sodelovanja in 
združevanja nacionalnih raziskovalnih 
programov in dejavnosti na področju 
bolezni, povezanih z revščino, na 
znanstveni, upravljavski in finančni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Priloga 2 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpiranje raziskav kliničnih 
preskušanj in povezanih dejavnosti na 
področju bolezni, povezanih z revščino, 
zlasti HIV/aidsa, malarije, tuberkuloze in 
zapostavljenih nalezljivih bolezni;

(b) podpiranje raziskav kliničnih 
preskušanj in povezanih dejavnosti na 
področju bolezni, povezanih z revščino, 
zlasti HIV/aidsa, malarije, tuberkuloze in 
zapostavljenih bolezni, povezanih z 
revščino;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Priloga 2 – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z razpisi, ki jih upravlja EDCTP-
IS, letno poročilo vsebuje tudi informacije 
o številu projektov, ki so bili predloženi in 
izbrani za financiranje, podrobni uporabi 
finančnega prispevka Unije, razdelitvi 
nacionalnih in drugih prispevkov, vrstah 
sodelujočih, statističnih podatkih o 
državah, dogodkih borznega posredništva 
in dejavnostih razširjanja.

V zvezi z razpisi, ki jih upravlja EDCTP-
IS, letno poročilo vsebuje tudi informacije 
o projektih, ki so bili predloženi in izbrani 
za financiranje, podrobni uporabi 
finančnega prispevka Unije, razdelitvi 
nacionalnih in drugih prispevkov, vrstah 
sodelujočih, statističnih podatkih o 
državah, dogodkih borznega posredništva 
in dejavnostih razširjanja.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka podpira splošni cilj programa EDCTP2, in sicer pospešiti klinični razvoj 
učinkovitih, varnih in cenovno dostopnih zdravstvenih ukrepov za bolezni, povezane z 
revščino. Priznava nujnost partnerskega sodelovanja z državami v razvoju, kot je podsaharska 
Afrika, da bi se spoprijeli z negativnimi učinki bolezni, povezanih z revščino, za katerimi trpi 
milijarda ljudi in ki so tragični vzrok za številne smrtne žrtve. Priznava tudi učinek, ki ga ima 
širjenje bolezni, povezanih z revščino, na širši svet in zlasti na Evropo, kjer so številne že 
izkoreninjene.

Poročevalka meni, da mora kljub relativnemu uspehu programa EDCTP1 in upoštevajoč 
humanitarni vidik tega pomembnega dela prednostna naloga biti učinkovita poraba denarja, s 
katero se bo zagotovilo, da bodo doseženi čim boljši rezultati. Pomembno je tudi tesno 
usklajevanje z drugimi organizacijami iz javnega in zasebnega sektorja ter sektorja 
prostovoljnega dela s podobnimi cilji, ne le, da se čim bolj povečajo naložbe držav članic, 
marveč tudi, da se zmanjšajo prekrivanja in podvajanja. Priznava, da bodo sodelujoče države 
pogosto imele lastne naložbene in raziskovalne programe, ter pozdravlja raznolikost, saj lahko 
pogosto privede do velikih koristi. Predlaga prožen pristop k sofinanciranju, ki bo državam 
omogočil udeležbo s prispevki v naravi.

Poraba sredstev EU zahteva jasno revizijsko sled, zato mora EDCTP odgovarjati za javna 
sredstva, ki jih porabi. Komisija bi morala imeti pravico opravljati revizije, vendar ne sme 
posegati v neodvisnost in vlogo Računskega sodišča. 

Poročevalka sicer podpira splošne in posebne cilje programa EDCTP, vendar je zaskrbljena, 
da bi lahko nekateri cilji, predlagani kot „operativni cilji“, dali lažen vtis, da so izpolnjeni, 
čeprav ne bi bili, da bi bilo mogoče z njimi manipulirati in da ne bi odražali dejanskega 
uspeha osnovne naloge iskanja cepiv, načinov zdravljenja in zdravil ter izboljšanja postopkov 
in procesov. Zato predlaga, da se konkretno določeni „cilji“ glede števila preskušanj in 
udeleženih držav spremenijo v „kazalnike“.

Prednostna naloga bi morala biti povečanje udeležbe, novi udeleženci pa bi morali imeti 
preprost dostop do informacij o možnostih financiranja. Poročevalka predlaga, da bi bilo to 
mogoče doseči z ločenim in jasno označenim poglavjem na spletnemu mestu Obzorja 2020, ki 
bo namenjeno izključno širjenju informacij o preskusih EDCTP2 in vlogah zanje. Kjer je to 
mogoče, bi bilo treba priložnosti že vnaprej dobro oglaševati. Zagotoviti želi tudi, da se bodo 
načela odprtega dostopa iz Obzorja 2020 v zvezi z objavami uporabljala za EDCTP2, zato 
pozdravlja predloge o dodatnih ukrepih za zagotavljanje preglednosti.

Poročevalka ne predlaga sprememb k seznamu bolezni, ki bodo obravnavane, ter odsvetuje 
uporabo zaprtega ali daljšega seznama. Raziskovalci, udeleženi v projektu, na začetku še ne 
bodo mogli predvideti končnih sklepov, zato bo pomembno ohraniti prožnost, da se podprejo 
projekti z največjim potencialom in se denar ne dodeli projektom zgolj zato, ker so se znašli 
na seznamu. Predlaga črtanje sklicevanj, ki bi lahko omejila področje uporabe zgolj na 
nalezljive bolezni.

Na koncu poročevalka pozdravlja misli drugih strani o predlaganem trajanju EDCTP2. Na tej 
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stopnji še ni predložila predlogov sprememb. Zaveda se, da je za zaključek tovrstnih 
projektov kliničnih preskušanj morda treba več časa in da bodo tri leta za podaljšanje po letu 
2020 morda ključna za uspeh projekta. Vendar pa meni, da bi bilo treba vsa sredstva dodeliti 
do leta 2020 in da bi bilo do konca leta 2020 tudi porabiti znatno večino teh sredstev.


