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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett 
andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området 
klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0498),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 185 samt artikel 188 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0222/2013),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr…/2013 av den … 20134 (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att bidra till stärkandet 
av offentlig-privata partnerskap, bland 
annat genom unionens deltagande i 
program som genomförs av flera 
medlemsstater i enlighet med artikel 185 i 
fördraget.

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr… /2013 av den … 20134, (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att utveckla närmare 
synergieffekter, öka samordningen samt 
undvika onödig överlappning med 
internationella, nationella och regionala 
forskningsprogram. Offentlig-privata 
partnerskap, bland annat unionens 
deltagande i program som genomförs av 
flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 185 i fördraget, bör uppnå dessa 
mål, uppfylla de villkor som anges i den 
förordningen, särskilt i artikel 26, och 
vara helt förenliga med de allmänna 
principerna, särskilt de villkor som gäller 
kommunikation och spridning av 
information och öppen tillgång.

__________________ __________________
4 EUT … [Ramprogrammet 
Horisont 2020].

4 EUT … [Ramprogrammet 
Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Tillägg i linje med ramprogrammet Horisont 2020, särskilt skäl 39 och artikel 26. Det är 
också viktigt att garantera principerna om öppen tillgång, som fastställs i artikel 18.b i 
Horisont 2020 och artikel 28 om kommunikation och spridning av information.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första 
EDCTP-programmet8. Expertpanelen 
ansåg att det första EDCTP-programmet 
utgjorde en unik plattform för en verklig 
dialog med afrikanska forskare och att 
programmet hade lett till att klyftan mellan 
nord och syd hade börjat minska när det 
gällde uppbyggnad av forskningskapacitet 
och att ge unga afrikanska forskare 
lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger 
upphov till ett antal grundläggande frågor 
som bör beaktas för ett andra partnerskap 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (nedan 
kallat EDCTP2-programmet): Det 
nuvarande tillämpningsområdet behöver 
ändras och utökas, Integrationen av 
europeiska nationella program bör 
förbättras ytterligare. Samarbetet med 
andra viktiga offentliga och privata 
finansiärer, även läkemedelsindustrin, 
behöver stärkas och utökas. synergier med 
EU:s utrikespolitiska åtgärder bör 
utvecklas, särskilt med 
EU:s utvecklingsstöd, 
Medfinansieringsreglerna bör klargöras 
och förenklas. Övervakningsverktygen 
behöver stärkas.

(4) År 2009 godkände de oberoende 
experterna rapporten om den preliminära 
utvärderingen av det första 
EDCTP-programmet8. Expertpanelen 
ansåg att det första EDCTP-programmet 
utgjorde en unik plattform för en verklig 
dialog med afrikanska forskare och att 
programmet hade lett till att klyftan mellan 
nord och syd hade börjat minska när det 
gällde uppbyggnad av forskningskapacitet 
och att ge unga afrikanska forskare 
lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger 
upphov till ett antal grundläggande frågor 
som bör beaktas för ett andra partnerskap 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (nedan 
kallat EDCTP2-programmet): Det 
nuvarande tillämpningsområdet behöver 
ändras och utökas, samordningen, 
samarbetet och, vid behov, integrationen
av europeiska nationella program bör 
förbättras ytterligare. Samarbetet med 
andra viktiga offentliga och privata 
finansiärer, även läkemedelsindustrin, 
behöver stärkas och utökas. synergier med 
EU:s utrikespolitiska åtgärder bör 
utvecklas, särskilt med 
EU:s utvecklingsstöd, 
Medfinansieringsreglerna bör klargöras 
och förenklas. Övervakningsverktygen 
behöver stärkas.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation, december 2009.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom at skynda 
på den kliniska utvecklingen av effektiva, 
säkra och överkomliga läkemedel för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av
medlemsstaterna på grund av otillräcklig 
kritisk massa, både i fråga om personal och 
medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

(28) Eftersom syftet med detta beslut, att 
bidra till att minska den samhälleliga och 
ekonomiska bördan av 
fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer och i synnerhet i 
länderna söder om Sahara genom att 
skynda på den kliniska utvecklingen av 
effektiva, säkra, tillgängliga, lämpliga och 
överkomliga läkemedel för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna på grund av otillräcklig 
kritisk massa, både i fråga om personal och 
medel, och därför, genom 
stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
enligt den artikeln går detta beslut inte 
utöver vad som är nödvändigt för det 
syftet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Den garantifond för deltagarna som 
inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av 
den 18 december 2006 om regler för 
företags, forskningscentrums och 
universitets deltagande i sjunde 
ramprogrammet och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2013), vilken 
förvaltas av kommissionen har visat sig 
vara en viktig skyddsmekanism som 
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minskar riskerna förknippade med 
utestående belopp som inte betalats 
tillbaka av deltagarna. Emellertid är den 
nya garantifond för deltagarna som 
inrättats genom förordning (EU) nr …  
[regler för deltagande och spridning i 
Horisont 2020] kanske inte rättsligt 
lämplig för EDCTP2-programmet, och 
kommissionen bör därför lägga fram 
förslag för att se till att fonden, eller en 
liknande fond, finns tillgänglig för att 
täcka samtliga finansieringsorgan för 
EDCTP2-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 594 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget från de deltagande stater som 
förtecknas i artikel 1.1.

(a) 594 miljoner EUR för att motsvara 
bidraget, oavsett om det är in natura-
bidrag eller finansiella bidrag, från de 
deltagande stater som förtecknas i 
artikel 1.1.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 89 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag från varje annan medlemsstat och 
annat land som är associerat till 
ramprogrammet Horisont 2020 som deltar i 
EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

(b) 89 miljoner EUR för att motsvara 
bidrag, oavsett om det in natura-bidrag 
eller finansiella bidrag, från varje annan 
medlemsstat och annat land som är 
associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020 som deltar i 
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EDCTP2-programmet i enlighet med 
artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidraget ska betalas från anslagen i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
de relevanta delarna av det särskilda 
programmet för genomförandet av
ramprogrammet Horisont 2020 inrättat 
genom beslut … /2013/EU, i enlighet med 
artikel 58.1 c vi och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

2. Bidraget ska betalas från anslagen i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
de relevanta delarna av ramprogrammet, 
från Horisont 2020, och särskilt från 
anslagen under det särskilda målet 
”Hälsa, demografiska förändringar och 
välbefinnande”, i enlighet med 
artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. en

Motivering

Tillägg för att förtydliga exakt varifrån i Horisont 2020 EU-bidraget för P2P faktiskt kommer 
– se finansieringsöversikt.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheter ska innefattas i 
EDCTP2-programmets arbetsplan som ska 
antas årligen efter en extern utvärdering 
utförd av EDCTP2-IS efter positivt resultat 
i den internationella inbördes 
utvärderingen på grundval av artikel 14.1 i 
förordning (EU) nr … [regler för 
deltagande och spridning i 
Horisont 2020], och med hänseende till 

Verksamheter ska innefattas i 
EDCTP2-programmets arbetsplan som ska 
antas årligen efter en extern utvärdering 
utförd av EDCTP2-IS efter positivt resultat 
i den internationella inbördes 
utvärderingen till målen för 
EDCTP2-programmet.
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deras bidrag till målen för 
EDCTP2-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om sådana verksamheter ingår i 
arbetsplanen kan EDCTP2-IS genomföra 
ansökningsomgångar med tredjeländer 
eller deras tekniska eller vetenskapliga 
organisationer och organ, med 
internationella organisationer eller med 
tredjeparter, bland annat icke-statliga 
organisationer, i enlighet med de regler 
som utarbetats utgående från artikel 11 i 
förordning (EU) nr … [om regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020].

4. Om sådana verksamheter ingår i 
arbetsplanen kan EDCTP2-IS genomföra 
ansökningsomgångar med tredjeländer 
eller deras tekniska eller vetenskapliga 
organisationer och organ, med 
internationella organisationer eller med 
tredjeparter, bland annat icke-statliga 
organisationer och organisationer för 
produktutveckling, i enlighet med de 
regler som utarbetats utgående från 
artikel 11 i förordning (EU) nr … [om 
regler för deltagande och spridning i 
Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den garantifond för deltagarna som 
inrättats genom förordning (EU) nr …  
[regler för deltagande och spridning i 
Horisont 2020] kanske inte är rättsligt 
lämplig för EDCTP2-programmet, och 
kommissionen ska därför lägga fram 
förslag för att se till att fonden, eller en 
liknande fond, finns tillgänglig för att 
täcka samtliga finansieringsorgan för 
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EDCTP2-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att garantera konsekvens får 
kommissionen besluta att själv genomföra 
de revisioner som avses i punkt 1.

2. Utan att det påverkar revisionsrättens 
oberoende eller roll får kommissionen, i 
vederbörligen motiverade fall och i 
samråd med de deltagande staterna,
besluta att själv genomföra de revisioner 
som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla ansökningsomgångar för och 
möjligheter till deltagande ska ges bred 
spridning, bl.a. på kommissionens 
webbplats för Horisont 2020, som ska 
innehålla ett avsnitt om 
EDCTP2-programmet.

Or. en

Motivering

För att öka deltagandet generellt, och särskilt för att få nya deltagare, bör spridningen av 
information om ansökningsomgångar och ansökningsförfaranden få stort utrymme, bl.a. via 
webbplatsen för Horisont 2020.
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Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna söder 
om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva och 
säkra medicinska interventioner till 
överkomliga priser för fattigdomsrelaterade 
sjukdomar, i partnerskap med Afrika söder
om Sahara.

EDCTP2-programmet ska bidra till att 
minska den sociala och ekonomiska bördan 
av fattigdomsrelaterade sjukdomar i 
utvecklingsländer, särskilt i länderna söder 
om Sahara, genom att påskynda den 
kliniska utvecklingen av effektiva, säkra,
tillgängliga och lämpliga medicinska 
interventioner till överkomliga priser för 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, i 
partnerskap med Afrika söder om Sahara.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och andra 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid 
programmets slut ha genomfört minst en 
ny medicinsk intervention, ha utfärdat 
minst 30 riktlinjer för förbättrad eller 
utökad användning av befintliga 
medicinska interventioner och att ha gjort 
framsteg i den kliniska utvecklingen av 
minst 20 föreslagna medicinska
interventioner.

(a) Öka antalet nya eller förbättrade 
medicinska interventioner för hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och andra 
fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid 
programmets slut ha genomfört minst en 
ny medicinsk intervention, ha utfärdat [xx] 
nya riktlinjer för förbättrad eller utökad 
användning av befintliga medicinska 
interventioner och att ha gjort framsteg i 
den kliniska utvecklingen av [xx]
föreslagna medicinska interventioner.

Or. en

Motivering

Experter har sagt till föredraganden att dessa mål kanske inte räcker för att få relevanta 
resultat, eftersom vissa nya riktlinjer eller nya interventioner kommer att vara bättre än 
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andra.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bättre samordning, inriktning och 
integration av relevanta nationella program 
för att förbättra de offentliga 
investeringarnas kostnadseffektivitet i EU.

(c) Bättre samordning, inriktning och, vid 
behov, integration av relevanta nationella 
program för att förbättra de offentliga 
investeringarnas kostnadseffektivitet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utökat internationellt samarbete med 
andra offentliga och privata finansiärer.

(d) Utökat internationellt samarbete med
andra offentliga och/eller privata 
finansiärer för att se till att effekten av all 
forskning maximeras och att 
synergieffekter kan beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ökad verkningsgrad med hjälp av 
effektivt samarbete med relevanta 
EU-initiativ, inklusive 
EU:s utvecklingsstöd.

(e) Bättre samordning, anpassning och, 
vid behov, integration med hjälp av 
effektivt samarbete med relevanta 
EU-initiativ, inklusive 
EU:s utvecklingsstöd, för att bättre 
utnyttja synergieffekter, skapa en mer 
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komplett innovationskedja från kliniska 
prövningar till behandlingsutfall och 
effektivisera de europeiska offentliga 
investeringarna.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Operativa mål (3) Operativa indikatorer
För att uppnå de särskilda mål som anges i 
punkt 2 ska de operativa målen i 
punkterna 3.1–3.6, inklusive vägledande 
mål, vara uppfyllda när 
EDCTP2-programmet upphör 2023.

För att uppnå de särskilda mål som anges i 
punkt 2 ska de operativa indikatorerna 
övervakas under EDCTP2-programmets 
gång.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet kliniska prövningar som 
stöds till minst 150 jämfört med 88 i 
EDCTP1.

Indikator: Öka antalet kliniska prövningar 
som stöds och som leder till nya 
produkter, processer, metoder, diagnostik,
behandlingsmetoder eller förebyggande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led a – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Upprätthålla eller öka andelen 
kliniska prövningar som finansieras genom 
EDCTP2-IS med afrikanskt ledarskap till 
minst 50 % av dessa.

Indikator: Upprätthålla eller öka andelen 
kliniska prövningar som finansieras genom 
EDCTP2-IS med afrikanskt ledarskap.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka antalet sakkunnighetsbedömda 
publicerade vetenskapliga artiklar till minst 
1 000.

Indikator: Sträva efter att öka antalet 
sakkunnighetsbedömda publicerade 
vetenskapliga artiklar till tre gånger 
antalet i EDCTP1-programmet.

Or. en

Motivering

Under EDCTP1-programmet publicerades 350 artiklar. I kommissionens text rekommenderas 
ett mål på 1 000, dvs. en ökning med 186 %. Det är kanske enklare att helt och hållet undvika 
siffror i detta sammanhang.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Upprätthålla eller öka antalet länder 
i Afrika söder om Sahara som stöds av 
EDCTP-programmet till minst 30.

Indikator: Sträva efter att upprätthålla 
eller öka deltagandet bland länder i Afrika 
söder om Sahara i EDCTP2-programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Mål: Öka antalet stipendier till forskare 
från länder i Afrika söder om Sahara och 
civilingenjörs- och fil. dr-studenter till 
minst 600 jämfört med 400 i 
EDCTP1-programmet. Minst 90 % av 
studenterna ska fortsätta sin 
forskningskarriär i Afrika söder om 
Sahara i minst år efter stipendiet.

Indikator: Öka antalet stipendier till 
forskare från länder i Afrika söder om 
Sahara och civilingenjörs- och 
fil. dr-studenter till minst 600 jämfört med 
400 i EDCTP1-programmet.

Or. en

Motivering

Förhoppningen är att många forskare kommer att fortsätta sin forskning i Afrika efter det att 
deras stipendier går ut, men det kan vara så att forskningsinfrastrukturen i andra länder 
passar utvecklingen av deras forskningsprojekt bättre. Rörligheten för forskare bör inte 
begränsas på konstgjord väg.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led b – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Mål: Öka antalet kapacitetsuppbyggande 
verksamheter som får stöd för utförandet 
av kliniska prövningar i Afrika söder om 
Sahara till minst 150 jämfört med 74 i det 
första EDCTP-programmet.

Indikator: Öka antalet 
kapacitetsuppbyggande verksamheter som 
får stöd för utförandet av kliniska 
prövningar i Afrika söder om Sahara.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga I – led 3 – led c – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utarbeta en gemensam
forskningsdagordning, kriterier för 
fastställandet av prioriteringar samt 
gemensam utvärdering.

(c) Utarbeta en forskningsdagordning för 
EDCTP2-programmet med gemensamma
kriterier för fastställandet av prioriteringar 
samt gemensam utvärdering, och samtidigt 
erkänna att bidragen från nationella 
program och EDCTP-programmet kan 
skilja sig åt – nationella program kan 
exempelvis bidra in natura, men det kan 
inte EDCTP-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Mål: Integrera, inrikta eller samordna 
minst 50 % av offentliga investeringar 
från deltagande europeiska stater genom 
EDCTP2-programmet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Se till att de administrativa 
kostnaderna utgör mindre än 5 % av 
EDCTP2-IS-budgeten.

Indikator: Se till att de administrativa 
kostnaderna utgör mindre än 5 % av 
EDCTP2-IS-budgeten.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål: Öka de bidrag som mottas från 
utvecklingsländerna till minst 
30 miljoner EUR jämfört med 
14 miljoner EUR i EDCTP1.

Indikator: Öka de bidrag som mottas från 
utvecklingsländerna med minst 
30 miljoner EUR jämfört med 
14 miljoner EUR i EDCTP1.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade 
infektionssjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

(a) Främja nätverksarbete, samordning, 
inriktning, samarbete och integration av 
nationella forskningsprogram och 
verksamheter rörande fattigdomsrelaterade 
sjukdomar på vetenskaplig nivå, 
förvaltningsnivå och finansiell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade infektionssjukdomar.

(b) Stödja forskning om kliniska 
prövningar och relaterade verksamheter 
rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, 
särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
försummade fattigdomsrelaterade 
sjukdomar.
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Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Bilaga 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om antalet 
projekt som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter.

I fråga om ansökningsomgångar som 
hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten 
dessutom innehålla uppgifter om de projekt 
som lämnats in och valts ut för 
finansiering, information om hur unionens 
finansiella bidrag har använts, fördelningen 
av nationella bidrag och andra bidrag, typer 
av deltagare, landsstatistik, 
investeringsförmedling och 
spridningsaktiviteter.

Or. en
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MOTIVERING

Föredragaren stöder EDCTP2-programmets mål att påskynda den kliniska utvecklingen av 
effektiva och säkra medicinska interventioner till överkomliga priser för fattigdomsrelaterade 
sjukdomar. Hon inser behovet av att arbeta i partnerskap med utvecklingsländer i exempelvis 
Afrika söder om Sahara för att hantera de negativa effekterna av fattigdomsrelaterade 
sjukdomar som berör 1 miljard människor och på detta tragiska vis skördar ett stort antal 
människoliv. Hon är också medveten om den effekt som fattigdomsrelaterade sjukdomar har 
på världen i stort och i synnerhet på Europa, där många av dessa sjukdomar har utrotats.

På grund av den humanitära sidan av detta viktiga arbete anser föredraganden att högsta 
prioritet, trots EDCTP1-programmets relativa framgångar, måste vara att få valuta för 
pengarna för att bästa möjliga resultat ska kunna uppnås. Det är också mycket viktigt med ett 
nära samarbete med andra organisationer från den offentliga, privata och frivilliga sektorn 
som har liknande mål, inte bara för att maximera medlemsstaternas investeringar, men också 
för att minimera överlappning och dubbelarbete. Föredraganden är medveten om att vissa 
deltagande länder ofta kommer att ha sina egna investerings- och forskningsprogram, och 
välkomnar mångfald eftersom det ofta kan ha mycket positiva effekter. Hon rekommenderar 
en flexibel strategi för medfinansiering som låter länder delta med in natura-bidrag.

Det måste finnas tydliga revisionsrutiner för EU:s utgifter så att EDCTP-programmet görs 
ansvarigt för de offentliga medel som används. Kommissionen bör ha rätt att utföra revisioner 
utan att det påverkar revisionsrättens oberoende eller roll. 

Även om föredraganden stöder de allmänna och särskilda målen i EDCTP-programmet är hon 
orolig över att vissa av de mål som föreslås som ”operativa mål” kan ge en falsk känsla av 
framgång, inbjuda till manipulering och kanske inte spegla hur väl man verkligen har lyckats 
med det huvudsakliga syftet, nämligen att hitta vaccin, behandlingar och botemedel samt att 
förbättra förfaranden och processer. Föredraganden föreslår därför att de fasta ”målen” om 
antalet prövningar och antalet involverade länder ändras till ”indikatorer”.

Att öka deltagandet bör vara en prioritet och nya deltagare bör lätt kunna få tillgång till 
information om finansieringsmöjligheter. Föredraganden föreslår att ett sätt att uppnå detta 
skulle vara att se till att ett separat och tydligt markerat avsnitt på webbplatsen för 
Horisont 2020 ägnas uteslutande åt spridning av information om ansökningar till EDCTP2-
programmet och om prövningar genom detta. Dessa möjligheter bör, om möjligt, aviseras 
klart och tydligt i förväg. Föredraganden vill också säkerställa att de principer om öppen 
tillgång som fastställs i Horisont 2020 om publikationer tillämpas på EDCTP2-programmet. 
Föredraganden är positiv till förslagen om ytterligare åtgärder beträffande öppenhet.

Föredraganden föreslår inga ändringar av den förteckning över sjukdomar som ska tas upp, 
och rekommenderar att man undviker en sluten eller längre förteckning. De involverade 
forskarna kommer inte på förhand att veta vad resultaten blir. Det är därför viktigt att fortsätta 
visa flexibilitet, så att de projekt som uppvisar störst potential ges stöd och att pengar inte går 
till projekt endast för att de finns med i en förteckning. Hon föreslår att hänvisningar som kan 
begränsa tillämpningsområdet till endast infektionssjukdomar ska tas bort.
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Slutligen skulle föredraganden vilja veta vad andra parter anser om den föreslagna längden på 
EDCTP2-programmet. Föredraganden har hittills inte inkommit med några ändringsförslag. 
Föredraganden förstår att denna typ av projekt för kliniska prövningar kan ta längre tid att 
avsluta och en förlängning med tre år efter 2020 kan vara avgörande för att projektet ska 
lyckas. Hon anser dock att alla medel bör anslås före 2020 och att huvuddelen av dessa medel 
bör användas före utgången av 2020.


