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COMMISSIE
Oproep tot het indienen van voorstellen
Communautair actieprogramma in verband met de preventie van aids en van bepaalde andere
besmettelijke ziekten (1996-2000)
(1999/C 127/07)
(Voor de EER relevante tekst)

1. ACHTERGROND
De Commissie is belast met de tenuitvoerlegging van Besluit
nr. 647/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van
29 maart 1996 tot vaststelling van een communautair actieprogramma in verband met de preventie van aids en van
bepaalde andere besmettelijke ziekten (PB L 95 van
16.4.1996, blz. 16). Het programma heeft een looptijd van
vijf jaar en een begroting van 49,6 miljoen EUR. Een gedetailleerde beschrijving van de acties waarin het programma
voorziet, is opgenomen in de bijlage bij bovengenoemd besluit. Onder het kopje A. Monitoring van en toezicht op
besmettelijke zieken worden de volgende acties opgesomd:
Doelstelling
Bijdragen aan een betere kennis betreffende HIV/aids en
andere besmettelijke ziekten en aan een ruimere verspreiding van informatie en gegevens terzake, rekening houdend
met de internationale normen voor de indeling van ziekten,
alsmede bijdragen aan een betere coördinatie van de surveillancesystemen voor deze ziekten en aan een betere coördinatie van het optreden op communautair niveau, met name
in geval van het uitbreken van een epidemie.
Acties
1. Met de lidstaten zoeken naar wegen om meer, beter vergelijkbare en beter beschikbare gegevens te verkrijgen en
om steun te verlenen ter versterking van de nationale of
regionale surveillancesystemen en het samenvoegen ervan
in een netwerk en, wat HIV/aids en met aids samenhangende ziekten betreft, verlenen van steun aan het Europees Centrum voor de epidemiologische controle op aids.
2. Bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit en de
coördinatie van de epidemiologische surveillancesystemen van de lidstaten en ondersteunen van de ontwikkeling van surveillancenetwerken op basis van gezamenlijk
vastgestelde methoden en voorwaarden voor het doorgeven van de informatie, voorafgaande raadpleging en coördinatie van het optreden.
3. Ontwikkelen van een communautair netwerk van epidemiologen op het gebied van de volksgezondheid met het
oog op de vaststelling van gemeenschappelijke surveillancemethoden en -instrumenten en het verbeteren van de

mogelijkheden voor gecoördineerd optreden tegen de
ontwikkeling van besmettelijke ziekten, in het bijzonder
in het geval van het uitbreken van een epidemie.
4. Een bijdrage leveren, in het bijzonder door het bieden
van de nodige logistieke ondersteuning, aan de productie
en verspreiding van een periodiek informatieblad en van
een bulletin van de Gemeenschap over de surveillance
van besmettelijke ziekten, met zowel routinesurveillancegegevens als rapporten van specifieke epidemiologische
onderzoeken.
5. Stimuleren van maatregelen om de problematiek meer
onder de aandacht te brengen en om met name in routinestudies betreffende de omstandigheden in ziekenhuizen vergelijkbare en betrouwbare gegevens over ziekenhuisinfecties te verwerken; bevorderen van kennis en uitwisseling van ervaringen over de manier waarop de resultaten van surveillance van infecties die te wijten zijn
aan voor de normale therapieën (antibiotica) resistente
bacteriën, worden geanalyseerd, verwerkt en door de verschillende actoren in het veld worden gebruikt.
6. Bevorderen van onderzoek naar de doeltreffendheid en
uitvoerbaarheid van screening op bepaalde soorten besmettelijke ziekten (tuberculose, hepatitis, enz.), in het
bijzonder bij zwangere vrouwen. Coördinatie van het
onderzoek om de overdracht van ziekten van moeder
op kind zoveel mogelijk te beperken.
Deze acties vormen het referentiekader voor de selectie van
projecten.
Op 24 september 1998 hebben de Raad en het Europees
Parlement Beschikking nr. 2119/98/EG goedgekeurd tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance
en beheersing van overdraagbare ziekten. Deze beschikking
stelt een kader vast voor de surveillance van alle relevante
overdraagbare ziekten op Europees niveau.
De bepalingen van Beschikking nr. 2119/98/EG vormen het
referentiekader voor de selectie van projecten die betrekking
hebben op de acties 1, 2 en 5. Alleen projecten die bijdragen aan de doelstellingen van deze beschikking, komen voor
financiële steun in aanmerking.
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dures vast te stellen voor de verspreiding van de desbetreffende surveillancegegevens op communautair niveau. In het kader van elk project moet een netwerk
voor de surveillance van een of meer van de in bijlage
bij Beschikking nr. 2119/98/EG genoemde ziekten worden opgezet.

Met deze oproep tot het indienen van voorstellen nodigen
de diensten van de Commissie organisaties die op het betrokken gebied actief zijn, uit tot het indienen van voorstellen voor projecten. De soorten organisaties die voorstellen kunnen indienen, worden omschreven in punt 3. De
soorten projecten die voor subsidie in aanmerking komen,
worden omschreven in punt 4. Belangstellende organisaties
wordt verzocht bij de diensten van de Commissie een financieringsaanvraag in te dienen volgens de in punt 6 beschreven procedure, rekening houdend met de selectie- en financieringscriteria zoals beschreven in punt 5.

B. Projecten die betrekking hebben op de acties 3, 4 en 6,
zoals beschreven in punt 1

De geselecteerde voorstellen komen in aanmerking voor financiële steun van de Gemeenschap.

5. CRITERIA VOOR DE SELECTIE EN FINANCIERING VAN PROJEC-

3. VOOR FINANCIERING IN AANMERKING KOMENDE ORGANISA-

De selectie van projecten voor financiering in het kader van
dit programma zal geschieden aan de hand van de volgende
criteria:

TIES

A. Projecten die betrekking hebben op de acties 1, 2 en 5,
zoals beschreven in punt 1
Alleen voorstellen van organisaties die kunnen bijdragen
aan de doelstellingen van Beschikking nr. 2119/98/EG
komen voor financiering in aanmerking. Deze organisaties moeten met name in staat zijn en officieel toestemming hebben om in het kader van Beschikking nr.
2119/98/EG doorgegeven gegevens te verstrekken, te verwerken en te analyseren. Ter beoordeling van de subsidiabiliteit van elk project zullen de volgende specifieke
criteria worden gehanteerd:

Alle projecten die voldoen aan de algemene vereisten van
Besluit nr. 647/96/EG, komen voor financiële steun in
aanmerking.

TEN

1. Het project moet betrekking hebben op een of meer van
de in punt 1 opgesomde acties.
2. De deelnemende organisaties moeten voldoen aan de in
punt 3 genoemde criteria.
3. Voor de acties 1, 2, 4 en 5 moet het project deelnemers
uit alle 15 lidstaten omvatten. Voor de acties 3 en 6
zullen grootschalige projecten over het algemeen voorrang krijgen.

 Alle deelnemende organisaties/structuren moeten beschikken over de wetenschappelijke en technische capaciteiten en handelingsbekwaamheid die nodig zijn
om hun respectieve taken in het project te vervullen.

4. Bij de acties 1, 2 en 5 moeten de deelnemers aan het
project voor de interne datatransmissie gebruikmaken
van het IDA-EUPHIN-HSSCD-systeem.

 Elke deelnemende organisatie uit een lidstaat moet
een schriftelijke verklaring van de regering van die
lidstaat overleggen waarbij de organisatie gemachtigd
wordt op te treden als nationale partner voor de
specifieke doeleinden van het project in kwestie.

5. Er zal rekening worden gehouden met de door andere
diensten van de Commissie en door nationale of internationale organisaties verrichte werkzaamheden om overlappingen te voorkomen.

B. Projecten die betrekking hebben op de acties 3, 4 en 6,
zoals beschreven in punt 1

6. PROCEDURE, TERMIJNEN EN INDIENING VAN DE VOORSTELLEN
Om in behandeling te worden genomen, moeten de voorstellen voldoen aan onderstaande eisen:

Alle organisaties die voldoen aan de algemene vereisten
van Besluit nr. 647/96/EG, komen voor financiële steun
in aanmerking.

 zij moeten worden opgesteld onder gebruikmaking van
het speciale formulier dat verkrijgbaar is op onderstaand
adres;

4. VOOR FINANCIERING IN AANMERKING KOMENDE PROJECTEN

 voorstellen moeten in drievoud worden ingediend vóór
15 juni 1999 (het poststempel geldt als bewijs) wanneer
het projecten betreft die in 2000 van start gaan, en wel
op het volgende adres:

A. Projecten die betrekking hebben op de acties 1, 2 en 5,
zoals beschreven in punt 1
De netwerken moeten tot stand worden gebracht door de
Commissie en de structuren en/of autoriteiten die in elke
lidstaat en onder verantwoordelijkheid van die lidstaat op
nationaal niveau bevoegd zijn voor en belast zijn met de
verzameling van informatie met betrekking tot de epidemiologische surveillance van overdraagbare ziekten, permanent met elkaar in contact te brengen en door proce-
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Financiële bepalingen
Ter informatie volgen hieronder enkele van de belangrijkste
op de projecten toepasselijke financiële bepalingen:
1. De Commissie zal na de nodige raadplegingen en na
selectie van de projecten het totale bedrag vaststellen
van de toe te kennen subsidies afhankelijk van de beschikbare jaarlijkse begrotingsmiddelen.
2. De projecten zullen worden gefinancierd volgens het
principe van gedeelde kosten. Als het door de Commissie
toegekende bedrag lager is dan de door de aanvrager
gevraagde steun, moet deze laatste voor aanvullende financiering zorgen of de totale uitgaven verlagen zonder
de doelstellingen en de inhoud van het project aan te
tasten.
3. De diensten van de Commissie kennen een percentage
van de totale geraamde kosten van het project toe. Indien
de werkelijke uitgaven lager uitvallen dan de geraamde
kosten, wordt de bijdrage van de diensten van de Commissie verminderd naar rato van het verschil tussen de
werkelijke en de geraamde kosten van het project. Indien
de zuitgaven hoger uitvallen dan geraamd, zullen de dien-

7.5.1999

sten van de Commissie maximaal het bedrag betalen gelijk aan het percentage dat op grond van de aan het
contract gehechte oorspronkelijke begroting was toegekend.
7. PRAKTISCHE INFORMATIE
Een informatiepakket met alle documentatie die nodig is
voor het indienen van een aanvraag om financiële steun is
op schriftelijk verzoek (per brief of fax) verkrijgbaar op het
in punt 6 vermelde adres.
Dit pakket bevat:
 Besluit nr. 647/96/EG, bekendgemaakt in PB L 95 van
16.4.1996, blz. 16;
 Beschikking nr. 2119/98/EG, bekendgemaakt in PB L
268 van 3.10.1998, blz. 1;
 de voorwaarden, criteria en procedures voor de selectie
en financiering van projecten;
 het aanvraagformulier en een samenvattingsformulier,
en andere terzake dienende informatie.

