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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 

inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en 

de Republiek Libanon, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek 

Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse 

Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld 

(11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11967/2017), 

– gezien de ontwerpovereenkomst inzake wetenschappelijke en technologische 

samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, waarin de 

voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor 

onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden 

vastgesteld (11928/2017), 

– gezien Besluit (EU) 2017/1324 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 

betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk 

opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het 

Prima-initiatief)1, 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 

en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C8-0344/2017), 

– gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-

0352/2017), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 

Republiek Libanon. 

                                                 
1 PB L 185 van 18.7.2017, blz. 1. 
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TOELICHTING 

In juli 2017 heeft het Europees Parlement met een ruime meerderheid het nieuwe 

partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-

initiatief) goedgekeurd. 

Het Prima-initiatief is het eerste publiek-publiek partnerschap uit hoofde van 

artikel 185 VWEU dat gericht is op een specifiek geografisch gebied, namelijk het 

Middellandse Zeegebied, en tevens participatie van buurlanden van de EU nastreeft. 

De algemene doelstelling van het Prima-initiatief, waarvan de uitvoering tien jaar in beslag 

zal nemen en dat, als alles volgens plan verloopt, op 1 januari 2018 van start zal gaan, is de 

ontwikkeling en vaststelling van innovatieve en geïntegreerde oplossingen ter verbetering van 

de doelmatigheid, veiligheid, zekerheid en duurzaamheid van de agrovoedselsystemen en van 

geïntegreerde watervoorziening en geïntegreerd waterbeheer in het Middellandse Zeegebied. 

De specifieke doelstelling van het Prima-initiatief is om de momenteel versnipperde nationale 

onderzoeks- en innovatieprogramma’s voor agrovoedingssystemen en waterbeheer te 

coördineren, te versterken, te intensiveren, uit te breiden en op elkaar af te stemmen door 

middel van een multidimensionale, alomvattende en geïntegreerde benadering. 

Ik zie het Prima-initiatief als een van de weinige pogingen van de wetenschapsdiplomatie van 

de EU die tevens de gedwongen verplaatsing van inwoners van de landen in het Middellandse 

Zeegebied, en daarmee enkele onderliggende oorzaken van migratie, zou kunnen helpen 

aanpakken. Tot dusver is het Prima-initiatief het grootschaligste initiatief voor onderzoek en 

innovatie op dit gebied. Ook biedt het EU-lidstaten en derde landen in het Middellandse 

Zeegebied een unieke kans om hun krachten te bundelen en laat het prachtig zien op welke 

manier de EU de rest van de wereld bij haar inspanningen op het gebied van onderzoek en 

innovatie wil betrekken. 

Het is een gezamenlijk initiatief van 19 landen: 11 lidstaten, 3 aan Horizon 2020 deelnemende 

landen en 5 derde landen waarmee krachtens artikel 1, lid 2, van Besluit (EU) 2017/1324 

internationale overeenkomsten inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking 

moeten worden gesloten. Na de goedkeuring van het nieuwe partnerschap voor onderzoek en 

innovatie in het Middellandse Zeegebied in juli 2017 heeft de Europese Commissie met deze 

derde landen onderhandelingen gevoerd over een reeks internationale overeenkomsten. 

Aangezien het Prima-initiatief binnenkort zal starten met de ontwikkeling van hoognodige 

oplossingen voor een duurzamer beheer van de watervoorziening en de agrovoedselsystemen, 

wordt met deze overeenkomsten beoogd dat de desbetreffende landen met ingang van 

januari 2018 aan het initiatief kunnen deelnemen. 

In dit verband ben ik ingenomen met het voorstel van de Commissie betreffende de reeds 

met Algerije, Egypte, Jordanië en Libanon gesloten overeenkomsten en verzoek ik alle ITRE-

leden in de loop van de wetgevingsprocedure hun toestemming te verlenen. 
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