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LYHYET PERUSTELUT 

Vesihuolto ja sen myötä elintarviketurvan varmistaminen ovat haaste, johon Euroopan 

unionin on vastattava. Veteen liittyvä köyhyys, joka määritellään tilanteena, jossa vettä ei ole 

riittävästi saatavilla tai se ei ole riittävän laadukasta henkilökohtaisten perustarpeiden 

täyttämiseksi, vaivaa komission tietojen mukaan noin 180:tä miljoonaa ihmistä Välimeren 

alueella ja vaikuttaa väestön terveyteen ja vakauteen meren kummallakin puolella. Sen vuoksi 

unionin on edistettävä PRIMA-aloitetta ja aloitettava sen täytäntöönpano mahdollisimman 

nopeasti.  

Monilla seuduilla ja valuma-alueilla vesivaroihin kohdistuva paine on kasvanut entisestään 

sekä väestön aiheuttaman kysynnän että kastelualueiden lisääntymisen vuoksi, mikä asettaa 

vaaraan tietyt käsityövaltaiset paikallistalouden alat sekä erityiset ympäristönsuojelualueet.  

Tämän vuoksi PRIMA-aloitteen yhteydessä on noudatettava kastelu- ja viljelyalueiden sekä 

kaupunkien vesijohtoverkostojen tehokkuutta sekä luonnonalueiden, kosteikkojen ja 

erityissuojelualueiden suojelua koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa sekä unionin 

lainsäädännön että erityisesti vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti.  

Välimeren etelä- ja pohjoispuolen välistä vuoropuhelua PRIMA-aloitteen puitteissa voidaan 

hyödyntää ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä sekä aavikoitumisen kaltaisiin 

rinnakkaisiin haasteisiin vastaamisessa. Tämän vuoksi jo nyt paljon kokemusta kerryttäneen 

Välimeren unionin osallistumista kumppanuuden kehittämiseen ja hallintoon on korostettava.  

Joitakin PRIMA-aloitteesta tehtävän päätöksen kohtia on kuitenkin muutettava hallinnoinnin 

parantamiseksi ja ohjelman tutkimusta ja kehittämistä koskeviin hankkeisiin tarkoitettujen 

varojen käytön parantamiseksi ja tehostamiseksi, ja samalla on luotava tarvittavat edellytykset 

talouskasvulle ja ihmisarvoisten työpaikkojen luomiselle Välimeren alueen maissa, joihin 

talouskriisi on vaikuttanut ankarimmin ja joiden työttömyysaste on korkein erityisesti nuorten 

keskuudessa.  

Strasbourgissa täysistunnossa 15. joulukuuta 2014 käydyn keskustelun pohjalta tuli selväksi, 

että unionin osallistuminen PRIMAan on tärkeää, sillä se piristää taloutta ja tuottaa lisäarvoa. 

Keskustelussa korostettiin myös vesivarojen merkitystä maiden kehitykselle ja sitä, että 

hankkeiden on tuotettava osaamista ja että vesi-infrastruktuureissa, esimerkiksi veden 

pumppaamisessa, on käytettävä uusiutuvia energialähteitä entistä kestävämpien 

viljelykäytäntöjen kehittämiseksi.  

Elintarviketurvan ja vesivarojen varmistaminen on myös unionin velvoite, jonka on oltava 

keskeisellä sijalla sen naapuruuspolitiikassa myös naapurimaiden vakauden ja kehityksen 

takaamiseksi. Barcelonassa huhtikuussa 2012 järjestetyssä tutkimus- ja 

innovointikonferenssissa alulle pantu kumppanuus voi toimia tukipylväänä, jolle se rakentuu. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 
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Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Julkisen sektorin sisäisillä 

kumppanuuksilla olisi pyrittävä 

kehittämään tiiviimpiä synergiaetuja, 

lisäämään koordinointia ja välttämään 

tarpeetonta päällekkäisyyttä 

kansainvälisissä, kansallisissa, alueellisissa 

ja unionin tutkimusohjelmissa sekä 

noudattamaan täysin Horisontti 2020 -

puiteohjelman yleisiä periaatteita, etenkin 

avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä. 

(3) Julkisen sektorin sisäisillä 

kumppanuuksilla on pyrittävä kehittämään 

tiiviimpiä synergiaetuja, lisäämään 

koordinointia ja välttämään tarpeetonta 

päällekkäisyyttä ja sirpaleisuutta 

kansainvälisissä, kansallisissa, alueellisissa 

ja unionin tutkimusohjelmissa sekä 

noudattamaan täysin Horisontti 2020 

-puiteohjelman yleisiä periaatteita, etenkin 

avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä. 

Hyvä ja oikea-aikainen kattavien tietojen 

levittäminen sekä tuloksiin ja 

varainhoitoon liittyvä avoimuus ovat 

keskeisiä edellytyksiä PRIMAn 

onnistumiselle. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Yhdistyneiden kansakuntien 

tunnustaman ja jäsenvaltioiden tukeman 

vettä ja sanitaatiota koskevan 

ihmisoikeuden täysimääräinen 

toteuttaminen on elämälle välttämätöntä, 

ja vesivarojen asianmukainen hoito on 

ratkaisevassa asemassa, jotta voidaan 

varmistaa vedenkäytön kestävyys ja 

turvata maailman luonnonvarat. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(5) Asetuksessa (EU) N:o 1291/2013 

todetaan, että kansainvälinen yhteistyö 

kolmansien maiden kanssa on tarpeen, jotta 

voidaan ratkoa tehokkaasti yhteisiä 

haasteita. Tutkimuksen ja innovoinnin 

alalla tehtävä kansainvälinen yhteistyö on 

yksi keskeinen näkökohta unionin 

kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä on 

tärkeä asema unionin kumppanuudessa 

naapuruusmaiden kanssa. Tämä yhteistyö 

noudattaa Euroopan naapuruuspolitiikassa 

toteutettavaa lähestymistapaa, jossa 

eritellään yhteistyön taso kunkin 

naapuruusmaan kanssa sen perusteella, 

mikä on niiden sitoutuminen unionia 

kohtaan. 

(5) Asetuksessa (EU) N:o 1291/2013 

todetaan, että kansainvälinen yhteistyö 

kolmansien maiden kanssa on tarpeen, jotta 

voidaan ratkoa tehokkaasti yhteisiä 

haasteita. Tutkimuksen, tieteen ja 

innovoinnin alalla tehtävä kansainvälinen 

yhteistyö on yksi keskeinen näkökohta 

unionin kansainvälisissä sitoumuksissa, ja 

sillä on tärkeä asema unionin 

kumppanuudessa naapuruusmaiden kanssa. 

Tämä yhteistyö noudattaa Euroopan 

naapuruuspolitiikassa toteutettavaa 

lähestymistapaa, jossa eritellään yhteistyön 

taso kunkin naapuruusmaan kanssa sen 

perusteella, mikä on niiden sitoutuminen 

unionia kohtaan. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) PRIMAn tarkoituksena on toteuttaa 

yhteinen ohjelma, jolla kehitetään ja 

hyväksytään innovatiivisia, integroituja 

ratkaisuja Välimeren alueen 

elintarviketuotannon ja vesihuollon 

tehokkuuden, turvan, turvallisuuden ja 

kestävyyden parantamiseksi. PRIMAn 

avulla olisi edistettävä äskettäin sovittujen 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista sekä tulevaa EU:n kestävän 

kehityksen strategiaa. 

(8) Puhtaan veden ja ravitsevan ruoan 

puute vaikuttaa haitallisesti väestön 

terveyteen ja vakauteen, ja PRIMAn 

tarkoituksena on toteuttaa yhteinen 

ohjelma, jolla kehitetään ja hyväksytään 

yhteisvastuun sekä yhteisen edun ja 

hyödyn periaatteisiin perustuvia 

innovatiivisia, moniulotteisia ja 

integroituja yhteisiä ratkaisuja Välimeren 

alueen maatalouselintarviketuotannon ja 

vesihuollon, veden käsittelyn ja 

uudelleenkäytön tehokkuuden, turvan, 

turvallisuuden ja kestävyyden 

parantamiseksi. Koska veden saanti ja 

sanitaatio ovat perusihmisoikeus ja tällä 

alueella ruoan ja veden saatavuuden 

turvaaminen on äärimmäisen tärkeää, 
PRIMAn tulee edistää äskettäin sovittujen 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista ja tulevaa EU:n kestävän 

kehityksen strategiaa sekä Pariisin 
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sopimuksen tavoitteita. 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Välimeren alueen kestävän 

vesihuollon ja elintarviketuotannon 

varmistaminen edellyttää luonnollisen 

makean veden ekosysteemien suojelua, 

siirtymistä entistä tehokkaampiin 

kulutusmalleihin ja uusiutuvien 

energialähteiden integrointia. Avoimen, 

demokraattisen ja osallistavan 

vesihuollon hallinnon merkitys on 

olennaisen tärkeää 

kustannustehokkuuden ja koko 

yhteiskunnan edun varmistamiselle. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 b) Makean veden ekosysteemien 

kaltaisten luonnonalueiden kestävä 

suojelu on myös avain kehitykseen sekä 

ratkaisevaa juomavesihuollon 

varmistamisen kannalta. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 c) Veden niukkuutta Välimeren 

alueella koskevan ongelman 

ratkaiseminen edellyttää toisenlaisia 

energiaratkaisuja ja tehokkaampien 
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mallien käyttöönottoa. Uusiutuvat 

energialähteet olisi integroitava 

prosesseihin, joilla pyritään korvaamaan 

fossiilisia polttoaineita. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 d) Avoimen, demokraattisen ja 

osallistavan hallinnon merkitys on 

ratkaisevan tärkeä sen varmistamiselle, 

että vesivarojen hallintaa koskevia 

kustannustehokkaimpia ratkaisuja 

noudatetaan koko yhteiskunnan 

hyödyttämiseksi. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Ottaen huomioon Horisontti 2020:n 

tavoitteet olisi minkä tahansa muun 

jäsenvaltion ja Horisontti 2020:een 

assosioituneen kolmannen maan voitava 

osallistua PRIMAan, jos se sitoutuu 

osallistumaan PRIMAn rahoitukseen. 

(10) Ottaen huomioon Horisontti 2020:n 

tavoitteet olisi minkä tahansa muun 

jäsenvaltion ja Horisontti 2020:een 

assosioituneen kolmannen maan voitava 

osallistua PRIMAan, jos se sitoutuu 

osallistumaan PRIMAn rahoitukseen 

kohtuullisella osuudella 

kokonaismäärästä. 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) PRIMA-kumppanuuden olisi 

katettava koko ketju tutkimuksesta 

innovointiin siten, että mukaan otettaisiin 
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korkeakouluja, tutkimus- ja 

teknologialaitoksia, teollisuusaloja ja 

innovaatiopainotteisia pk-yrityksiä. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) PRIMAn toimien olisi oltava 

Horisontti 2020:n tavoitteiden ja tutkimus- 

ja innovointipainopisteiden sekä asetuksen 

(EU) N:o 1291/2013 26 artiklassa 

vahvistettujen yleisten periaatteiden ja 

edellytysten mukaisia. PRIMAssa olisi 

teknologista tutkimusta, tuotekehitystä ja 

demonstraatiota koskevien toimien 

luokittelussa otettava huomioon 

teknologisen valmiuden tasoa koskevat 

OECD:n määritelmät. 

(16) PRIMAn toimien olisi oltava 

Horisontti 2020:n tavoitteiden ja tutkimus- 

ja innovointipainopisteiden sekä asetuksen 

(EU) N:o 1291/2013 26 artiklassa 

vahvistettujen yleisten periaatteiden ja 

edellytysten mukaisia. PRIMAssa olisi 

teknologista tutkimusta, tuotekehitystä ja 

demonstraatiota koskevien toimien 

luokittelussa otettava huomioon 

teknologisen valmiuden tasoa koskevat 

OECD:n määritelmät sekä matalasta 

korkeaan ulottuvat teknologisen 

valmiuden tasot, mukaan lukien 

uteliaisuuteen ja käytäntöön perustuvat 

tutkimusmallit. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) PRIMA-IS:n hallinnoimat 

ehdotuspyynnöt olisi myös julkaistava 

keskitetyssä osallistujaportaalissa sekä 

Horisontti 2020:n mukaisissa muissa 

sähköisissä tiedonlevitysvälineissä, joita 

komissio hallinnoi. 

(18) PRIMA-IS:n hallinnoimat 

ehdotuspyynnöt olisi myös julkaistava 

keskitetyssä PRIMA-IS:n 

osallistujaportaalissa sekä Horisontti 

2020:n mukaisissa muissa sähköisissä 

tiedonlevitysvälineissä, joita komissio 

hallinnoi. 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(27) PRIMA-IS:n ja osallistujavaltioiden 

olisi komission pyynnöstä toimitettava sille 

kaikki sen tarvitsemat tiedot 

sisällytettäviksi PRIMAn 

arviointikertomuksiin. 

(27) PRIMA-IS:n ja osallistujavaltioiden 

olisi komission pyynnöstä toimitettava sille 

kaikki sen tarvitsemat tiedot 

sisällytettäviksi PRIMAn 

arviointikertomuksiin. Kyseiset tiedot olisi 

samalla toimitettava Euroopan 

parlamentin toimivaltaisille valiokunnille. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Tämän päätöksen tavoitteena on 

vahvistaa Välimeren maiden tutkimus- ja 

innovointijärjestelmien ja -toimien 

yhdentämistä ja lähentämistä vesihuolto- ja 

elintarvikejärjestelmien alalla. Välimeren 

alueen haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan 

valtavasti tutkimusta ja innovointia, sillä 

merkittävimmät pullonkaulat ovat 

luonteeltaan järjestelmää koskevia. 

Tutkimuksen ja innovoinnin ala on 

monimutkainen ja monitieteinen ja 

edellyttää useisiin eri toimijoihin 

perustuvaa ja rajat ylittävää 

lähestymistapaa. Yhteistyöhön perustuva 

lähestymistapa monien erilaisten 

osallistujavaltioiden kanssa voi auttaa 

lisäämään tarvittavaa mittakaavaa 

taloudellisten ja henkisten voimavarojen 

yhdistämisen kautta. Koska tavoite voidaan 

siten saavuttaa paremmin unionin tasolla 

yhdistämällä kansalliset toimenpiteet 

johdonmukaiseksi unionin 

lähestymistavaksi, kokoamalla 

lokeroituneet kansalliset tutkimusohjelmat 

yhteen, auttamalla laatimaan yhteisiä, 

kansalliset rajat ylittäviä tutkimus- ja 

rahoitusstrategioita ja saavuttamalla 

tarvittavien toimijoiden ja investointien 

kriittinen massa, unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

(28) Tämän päätöksen tavoitteena on 

vahvistaa Välimeren maiden tutkimus- ja 

innovointijärjestelmien ja -toimien 

yhdentämistä ja lähentämistä vesihuollon, 

veden käsittelyn, uudelleenkäytön ja 

veden kestävän käytön sekä 

maatalouselintarvikejärjestelmien alalla. 

Välimeren alueen haasteisiin vastaamiseksi 

tarvitaan valtavasti tutkimusta ja 

innovointia, sillä merkittävimmät 

pullonkaulat ovat luonteeltaan järjestelmää 

koskevia. Asianomaisia merkittäviä 

tuloksia olisi voitava tällä välin käyttää 

mallina muilla kuivuudesta kärsivillä 

unionin alueilla. Tutkimuksen ja 

innovoinnin ala on monimutkainen ja 

monitieteinen ja edellyttää useisiin eri 

toimijoihin perustuvaa ja rajat ylittävää 

lähestymistapaa. Yhteistyöhön perustuva 

lähestymistapa monien erilaisten 

osallistujavaltioiden kanssa voi auttaa 

lisäämään tarvittavaa mittakaavaa 

taloudellisten ja henkisten voimavarojen 

yhdistämisen kautta. Koska tavoite voidaan 

siten saavuttaa paremmin unionin tasolla 

yhdistämällä kansalliset toimenpiteet 

johdonmukaiseksi unionin 

lähestymistavaksi, kokoamalla 

lokeroituneet kansalliset tutkimusohjelmat 

yhteen, auttamalla laatimaan yhteisiä, 
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sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

kansalliset rajat ylittäviä tutkimus- ja 

rahoitusstrategioita ja saavuttamalla 

tarvittavien toimijoiden ja investointien 

kriittinen massa, unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos maa täyttää ensimmäisessä 

alakohdassa säädetyt vaatimukset, se 

katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuksi 

osallistujavaltioksi. 

Jos maa täyttää tässä kohdassa säädetyt 

vaatimukset, se katsotaan tässä päätöksessä 

tarkoitetuksi osallistujavaltioksi. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. PRIMAn yleistavoitteena on 

kehittää täysin testattuja ja toimivaksi 

osoitettuja yhteisiä innovatiivisia ratkaisuja 

Välimeren alueen vesihuolto- ja 

elintarvikejärjestelmiä varten, jotta niistä 

voitaisiin tehdä ilmastonmuutosta 

paremmin kestäviä, tehokkaita, 

kustannustehokkaita ja kestäviä ja jotta 

voitaisiin auttaa ratkaisemaan 

ravitsemukseen, terveyteen, hyvinvointiin 

ja muuttoliikkeeseen liittyviä ongelmia 

niiden alkupäässä. 

1. PRIMAn yleistavoitteena on 

aikaansaada sosiaalista ja taloudellista 

kehitystä Välimeren molemmilla puolilla 

kehittämällä tutkimus- ja 

kehittämisvalmiuksia ja luoda yhteisiä 

innovatiivisia ratkaisuja Välimeren alueen 

vesihuolto- ja 

maatalouselintarvikejärjestelmiä varten, 

veden käsittely ja uudelleenkäyttö 

mukaan luettuina, jotta 

elintarviketuotannosta ja vesihuollosta 
voitaisiin tehdä tehokkaampia myös 

hävikin ja jätteen vähentämisen ansiosta, 

ilmastonmuutosta paremmin kestäviä ja 

kestäviä ja jotta voitaisiin auttaa 
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ratkaisemaan vesipulaan, 

elintarviketurvaan, ravitsemukseen, 

terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja 

muuttoliikkeeseen liittyviä ongelmia niiden 

alkupäässä. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) vakaan, pitkäaikaisen, yhteisen 

strategisen ohjelman laatiminen 

vesihuolto- ja elintarvikejärjestelmien 

alalla; 

i) kestävää kehitystä koskevien 

tavoitteiden ja kestävää kehitystä 

koskevan Euroopan unionin strategian 

mukaisen pitkäaikaisen, kestävän yhteisen 

strategisen ohjelman laatiminen 

vesihuoltoa, veden tuotantoa ja hankintaa 

koskevien järjestelmien alalla, veden 

käsittely ja uudelleenkäyttö mukaan 

luettuina, jotta voidaan turvata 

luonnonvarat, sekä 

maatalouselintarvikejärjestelmien alalla; 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a) maataloutta, elintarviketuotantoa 

ja vesihuoltoa koskevien uusien 

innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen 

löytäminen ja yhteisöjen, yritysten ja 

kansalaisten rohkaiseminen niiden 

käytössä; kestävä vesienhoito kuivilla ja 

puolikuivilla alueilla; Välimeren alueen 

ympäristöön liittyvien rajoitteiden 

mukaisten kestävien viljelyjärjestelmien 

käyttö luonnonvarojen säilyttämiseksi; 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 
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2 artikla – 2 kohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) kaikkien kansallisten tutkimus- ja 

innovointiohjelmien suuntaaminen 

strategisen ohjelman täytäntöönpanoon; 

ii) asiaankuuluvien kansallisten 

tutkimus- ja innovointiohjelmien 

suuntaaminen strategisen ohjelman 

täytäntöönpanoon ja näiden ohjelmien 

koordinointi; 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – iii alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) kaikkien asiaankuuluvien julkisen 

ja yksityisen sektorin toimijoiden 

rakenteellinen osallistuminen strategisen 

ohjelman täytäntöönpanoon yhdistämällä 

osaaminen ja taloudelliset voimavarat 

tarvittavan kriittisen massan 

saavuttamiseksi; 

iii) kaikkien asiaankuuluvien julkisen 

ja yksityisen sektorin toimijoiden 

osallistuminen strategisen ohjelman 

täytäntöönpanoon yhdistämällä osaaminen 

ja taloudelliset voimavarat tarvittavan 

kriittisen massan saavuttamiseksi; 

 

Tarkistus   21 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta – iv alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iv) rahoituksen sekä kaikkien mukana 

olevien toimijoiden 

täytäntöönpanomahdollisuuksien 

vahvistaminen. 

iv) rahoituksen sekä kaikkien mukana 

olevien toimijoiden, pk-yritykset, 

korkeakoulut, kansalaisjärjestöt ja 

paikalliset tutkimuskeskukset mukaan 

luettuina, täytäntöönpanomahdollisuuksien 

vahvistaminen. 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) Kukin osallistujavaltio sitoutuu 

osallistumaan PRIMAn rahoittamiseen; 

c) Kukin osallistujavaltio sitoutuu 

osallistumaan PRIMAn rahoittamiseen 

kohtuullisella osuudella 

kokonaismäärästä; 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) PRIMAlle perustetaan 

hallinnointimalli 12 artiklan mukaisesti; 

e) PRIMAlle perustetaan tehokas 

hallinnointimalli 12 artiklan mukaisesti; 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio arvioi, ovatko 

osallistujavaltiot täyttäneet tekemänsä 

sitoumukset, erityisesti PRIMAn kahden 

ensimmäisen vuotuisen työsuunnitelman 

kautta. Tämän arvioinnin jälkeen 3 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettua unionin 

rahoitusosuuden enimmäismäärää 

tarkastellaan uudelleen 9 artiklan 

mukaisesti. 

3. Komissio arvioi, ovatko 

osallistujavaltiot täyttäneet tekemänsä 

sitoumukset, erityisesti PRIMAn kahden 

ensimmäisen vuotuisen työsuunnitelman 

kautta. Tämän arvioinnin jälkeen 3 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettua unionin 

rahoitusosuuden enimmäismäärää voidaan 

tarkastella uudelleen 9 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tarvittaessa rahoitussuorituksista 

PRIMA-IS:lle 6 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettujen epäsuorien 

a) tarvittaessa rahoitus- tai 

luontoissuorituksista PRIMA-IS:lle 

6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
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toimien rahoittamiseen; tarkoitettujen epäsuorien toimien 

rahoittamiseen; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) rahoitus- tai luontoissuorituksista 6 

artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettujen toimien täytäntöönpanoa 

varten; ja 

b) rahoitus- tai luontoissuorituksista 

6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitettujen toimien täytäntöönpanoa 

varten; ja 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) rahoitussuorituksista niitä 

PRIMA-IS:n hallinnollisia kuluja varten, 

joita unionin rahoitusosuus ei kata 3 

artiklan 3 kohdan b alakohdassa 

tarkoitetulla tavalla. 

c) rahoitus- tai luontoissuorituksista 

niitä PRIMA-IS:n hallinnollisia kuluja 

varten, joita unionin rahoitusosuus ei kata 

3 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 

tarkoitetulla tavalla. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tämän artiklan 2 kohdan b 

alakohdassa tarkoitettujen 

luontoissuoritusten on muodostuttava 

kuluista, jotka ovat aiheutuneet 

osallistujavaltioille niiden kansallisten 

rahoituselinten kautta 6 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettujen toimien 

täytäntöönpanosta ja joista on vähennetty 

3. Tämän artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettujen 

luontoissuoritusten on muodostuttava 

kuluista, jotka ovat aiheutuneet 

osallistujavaltioille niiden kansallisten 

rahoituselinten kautta 6 artiklassa 

tarkoitettujen toimien täytäntöönpanosta 

tai PRIMA-IS:n hallintomenojen 
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unionin suora tai epäsuora taloudellinen 

tuki kyseisiin kuluihin. 

yhteydessä ja joista on vähennetty unionin 

suora tai epäsuora taloudellinen tuki 

kyseisiin kuluihin. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitetut suoritukset, jotka katsotaan 

osallistujavaltioiden suorituksiksi, on 

tehtävä tämän päätöksen voimaantulon 

jälkeen PRIMAn ensimmäiseen vuotuiseen 

työsuunnitelmaan sisältyvien toimien 

osalta ja sen jälkeen kun PRIMA-IS on 

hyväksynyt myöhemmät vuotuiset 

työsuunnitelmat. 

5. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitetut suoritukset, jotka katsotaan 

osallistujavaltioiden suorituksiksi, on 

tehtävä tämän päätöksen voimaantulon 

jälkeen PRIMAn ensimmäiseen vuotuiseen 

työsuunnitelmaan sisältyvien toimien 

osalta ja myöhempien vuotuisten 

työsuunnitelmien aikataulun (1 päivästä 

tammikuuta 31 päivään joulukuuta) 

puitteissa. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. PRIMAn kautta tuetaan seuraavia 

toimia: 

1. PRIMAn kautta tuetaan seuraavia 

jäsenvaltioiden kansallisten 

rahoituselintensä kautta rahoittamia 

toimia: 

 

 

Tarkistus   31 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) tutkimus- ja innovointitoimet sekä 

innovointitoimet, kuten esittelyhankkeet, 

i) tutkimus- ja innovointitoimet sekä 

innovointitoimet, kuten esittelyhankkeet, 
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pilottilaitokset, testaus ja esikaupalliset 

käyttöönottotoimet, joissa keskitytään 

erityisesti korkeampaan teknologisen 

valmiuden tasoon; 

pilottilaitokset, testaus ja esikaupalliset 

käyttöönottotoimet, joissa keskitytään 

matalasta korkeaan teknologisen 

valmiuden tasoon; 

Tarkistus  32 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) toimet, joita osallistujavaltiot 

rahoittavat kansallisten rahoituselintensä 

kautta ilman unionin rahoitusosuutta ja 

joissa myös yhä enemmän keskitytään 

korkeampaan teknologisen valmiuden 

tasoon; ne koostuvat seuraavista: 

b) toimet, joita osallistujavaltiot 

rahoittavat ilman unionin rahoitusosuutta ja 

joissa keskitytään matalasta korkeaan 

teknologisen valmiuden tasoon. 

 

 

Tarkistus   33 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) osallistujavaltioiden kansallisten 

ohjelmien mukaiset toimet. 

ii) osallistujavaltioiden kansallisten 

ohjelmien mukaiset toimet, mukaan 

luettuina strategista vesienhoitoa koskevat 

tutkimusohjelmat sekä 

ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 

ilmastonmuutoksen hillintää koskevat 

pitkän aikavälin suunnitelmat, jotta 

toimiin voidaan sisällyttää 

johdonmukaisempi ja ilmastonmuutosta 

paremmin kestävä vesienhoito. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Toimiin sisältyvät tutkimus- ja 

innovointitoimet sekä innovointitoimet, 

kuten innovatiiviset esittelyhankkeet, 

pilottilaitokset, testaus ja esikaupalliset 

käyttöönottotoimet, joissa keskitytään 

erityisesti korkeampaan teknologisen 

valmiuden tasoon talousarvioltaan ja 

osallistujamäärältään pienten ja 

keskisuurten hankkeiden kautta. 

 Samoin niihin sisältyvät koordinointi- ja 

tukitoimet, joissa keskitytään tulosten 

levittämiseen ja tiedotustoimiin PRIMAn 

edistämiseksi ja sen vaikutusten 

maksimoimiseksi. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. PRIMA pannaan täytäntöön 

vuotuisten työsuunnitelmien pohjalta, jotka 

PRIMA-IS hyväksyy komission 

hyväksynnän saatuaan edellisen vuoden 

loppuun mennessä. Tästä poiketen 

PRIMAn vuotuinen työsuunnitelma 

vuodeksi 2018 voidaan hyväksyä 

viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2018. 

PRIMA-IS:n on asetettava vuotuinen 

työsuunnitelma julkisesti saataville. 

2. PRIMA pannaan täytäntöön 

vuotuisten työsuunnitelmien pohjalta, jotka 

PRIMA-IS hyväksyy komission 

hyväksynnän saatuaan. PRIMA-IS:n on 

toimitettava kyseiset suunnitelmat 

komissiolle edellisen vuoden loppuun 

mennessä. Tästä poiketen PRIMAn 

vuotuinen työsuunnitelma vuodeksi 2018 

on toimitettava viimeistään 31 päivänä 

maaliskuuta 2018. PRIMA-IS:n on 

asetettava vuotuinen työsuunnitelma 

julkisesti saataville. 

 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Toimia, jotka osallistujavaltiot 

rahoittavat kansallisten rahoituselintensä 

kautta ilman unionin rahoitusosuutta, 

voidaan sisällyttää PRIMAn vuotuiseen 

työsuunnitelmaan vasta sen jälkeen, kun 

PRIMA-IS:n järjestämässä PRIMAn 

tavoitteiden perusteella tehtävässä toimien 

riippumattomassa ulkopuolisessa 

arvioinnissa, joka suoritetaan 

kansainvälisenä vertaisarviointina, on 

päädytty niitä puoltavaan tulokseen. 

5. Toimia, jotka osallistujavaltiot 

rahoittavat kansallisten rahoituselintensä 

kautta ilman unionin rahoitusosuutta, 

voidaan sisällyttää PRIMAn vuotuiseen 

työsuunnitelmaan vasta sen jälkeen, kun 

PRIMA-IS on tehnyt myönteisen arvion 

niiden vaikutuksesta PRIMAn 

tavoitteisiin. Epävarmoissa tapauksissa 

PRIMA-IS voi pyytää toimien 

riippumatonta ulkoista arviointia, joka 

suoritetaan vertaisarviointina. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 6 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. PRIMAn vuotuiseen 

työsuunnitelmaan sisältyvät toimet, jotka 

osallistujavaltiot rahoittavat kansallisten 

rahoituselintensä kautta ilman unionin 

rahoitusosuutta, on toteutettava 

noudattaen yhteisiä periaatteita, jotka 

PRIMA-IS hyväksyy komission 

hyväksynnän saatuaan. Yhteisissä 

periaatteissa on otettava huomioon tässä 

päätöksessä, asetuksen (EU, Euratom) N:o 

966/2012 VI osastossa ja asetuksessa (EU) 

N:o 1290/2013 vahvistetut periaatteet, 

erityisesti yhdenvertaista kohtelua, 

avoimuutta, riippumatonta vertaisarviointia 

ja valintaa koskevat periaatteet. Lisäksi 

PRIMA-IS hyväksyy komission 

hyväksynnän saatuaan osallistujavaltioille 

asetettavat PRIMA-IS:lle raportointia 

koskevat vaatimukset, kuten kuhunkin 

toimeen liitettäviä indikaattoreita koskevat 

raportointivaatimukset. 

6. PRIMAn vuotuiseen 

työsuunnitelmaan sisältyvät toimet on 

toteutettava noudattaen yhteisiä 

periaatteita, jotka PRIMA-IS hyväksyy 

komission hyväksynnän saatuaan. 

Yhteisissä periaatteissa on otettava 

huomioon Välimeren pohjoisen ja 

eteläisen rannan välinen tasapaino sekä 
tässä päätöksessä, asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 VI osastossa ja 

asetuksessa (EU) N:o 1290/2013 

vahvistetut periaatteet, erityisesti 

yhdenvertaista kohtelua, avoimuutta, 

riippumatonta vertaisarviointia ja valintaa 

koskevat periaatteet. Lisäksi PRIMA-IS 

hyväksyy komission hyväksynnän saatuaan 

osallistujavaltioille asetettavat PRIMA-

IS:lle raportointia koskevat vaatimukset, 

kuten kuhunkin toimeen liitettäviä 

indikaattoreita koskevat 

raportointivaatimukset. 

 

 

Tarkistus  38 
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Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Ehdotukset on valittava rajat 

ylittävien ehdotuspyyntöjen perusteella ja 

kaksivaiheisella menettelyllä. Vaihe 1 

koostuu sellaisten oikeussubjektien, joille 

voidaan myöntää rahoitusta 

asiaankuuluvista kansallisista ohjelmista, 

jättämien ehdotusten tarkastelusta 

kansallisella tai valtioiden välisellä 

tasolla. Vaihe 2 koostuu yksittäisestä 

PRIMA-IS:n järjestämästä 

riippumattomasta kansainvälisestä 

vertaisarvioinnista. Vaiheessa 2 

ehdotukset arvioidaan vähintään kolmen 

riippumattoman asiantuntijan avulla 

seuraavien myöntämisperusteiden pohjalta: 

huippuosaaminen, vaikutus sekä 

toteutuksen laatu ja tehokkuus. 

b) Ehdotukset on valittava rajat 

ylittävien ehdotuspyyntöjen perusteella. 

Ehdotukset arvioidaan vähintään kolmen 

riippumattoman asiantuntijan avulla 

seuraavien valinta- ja 

myöntämisperusteiden pohjalta: pienten ja 

suurten hankkeiden välinen tasapaino, 

relevanssi, tieteellinen ja tekninen 
huippuosaaminen, vaikutus sekä 

toteutuksen (hallinnon ja kumppaneiden) 

tieteellinen laatu ja tehokkuus. 

 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 7 kohta – c alakohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) Ehdotukset on asetettava arvioinnin 

tulosten perusteella 

paremmuusjärjestykseen. Valinnan tekee 

PRIMA-IS tämän paremmuusjärjestyksen 

perusteella. Osallistujavaltioiden on 

sovittava tarkoituksenmukaisesta 

rahoitusmallista, jonka avulla on 

mahdollista maksimoida kyseisen 

paremmuusjärjestyksen perusteella 

rahoitettavien ehdotusten määrä, erityisesti 

osoittamalla varamäärärahoja kansallisille 

rahoitusosuuksille ehdotuspyyntöjä varten. 

c) Ehdotukset on asetettava arvioinnin 

tulosten perusteella 

paremmuusjärjestykseen. Valinnan tekee 

PRIMA-IS tämän paremmuusjärjestyksen 

perusteella. Osallistujavaltioiden on 

sovittava tarkoituksenmukaisesta 

valintamallista, jonka avulla on 

mahdollista maksimoida kyseisen 

paremmuusjärjestyksen perusteella 

rahoitettavien ehdotusten määrä, erityisesti 

osoittamalla varamäärärahoja kansallisille 

rahoitusosuuksille ehdotuspyyntöjä varten. 

Jos yhtä tai useampaa hanketta ei voida 

rahoittaa varojen puutteen vuoksi, 

voidaan valita seuraavat hankkeet. 
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Tarkistus  40 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Toimien on komissiolta saadun 

hyväksynnän jälkeen täytettävä PRIMA-

IS:n hyväksymät kestävyyskriteerit, jotta 

varmistetaan, että niillä ei ole kielteisiä 

ympäristöllisiä, sosiaalisia tai 

kansanterveydellisiä vaikutuksia. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 9 

artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetystä 

poiketen osallistujien vähimmäismäärän on 

oltava kolme oikeussubjektia, jotka ovat 

sijoittautuneet kolmeen eri 

osallistujavaltioon ja joista 

2. Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 9 

artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetystä 

poiketen osallistujien vähimmäismäärän on 

oltava kolme oikeussubjektia, jotka ovat 

sijoittautuneet kolmeen eri maahan, jotka 

katsotaan osallistujavaltioiksi tämän 

päätöksen mukaisesti ennen 

asiaankuuluvan ehdotuspyynnön 

yhteydessä ehdotusten jättämiselle 

asetettua määräaikaa, ja joista 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Edellä säädetystä poiketen 
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PRIMAn hakumenettely voidaan avata 

mille tahansa Välimeren unionin 

jäsenvaltioon sijoittautuneelle tai 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 

osallistuvalle oikeussubjektille edellyttäen, 

että oikeussubjektin maa tai kansallinen 

rahoituselin rahoittaa kyseistä 

osallistumista vähintään 50 prosentilla. 

Siinä tapauksessa kyseiset oikeussubjektit 

voivat saada unionin rahoitusta. 

 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus päätökseksi 

11 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. PRIMAn täytäntöönpanon 

yhteydessä osallistujavaltioiden on 

toteutettava tarvittavat lainsäädännölliset, 

sääntelyyn liittyvät, hallinnolliset tai muut 

toimenpiteet unionin taloudellisten etujen 

suojaamiseksi, erityisesti sen takaamiseksi, 

että unionille kuuluvat varat peritään 

takaisin täysimääräisesti asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun 

asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti. 

5. PRIMAn täytäntöönpanon 

yhteydessä osallistujavaltioiden on 

toteutettava tarvittavat lainsäädännölliset, 

sääntelyyn liittyvät, hallinnolliset tai muut 

toimenpiteet unionin taloudellisten etujen 

suojaamiseksi, erityisesti sen takaamiseksi, 

että unionille kuuluvat varat peritään 

takaisin täysimääräisesti asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun 

asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti. 

Takaisinperintä on rajoitettava enintään 

200 000 000 euroon. Kukin 

osallistujavaltio vastaa ainoastaan siitä 

unionin varojen määrästä, jonka sen 

alueelle asettautuneet oikeussubjektit ovat 

saaneet ja jonka kokonaismäärä on 

korkeintaan yhtä suuri kuin sen 

rahoitusosuus PRIMAssa. 

Osallistujavaltiot eivät vastaa 

rahoituksesta, jota PRIMAan 

osallistumattomaan maahan 

sijoittautunut oikeussubjekti on saanut.  

 

 

Tarkistus   44 

Ehdotus päätökseksi 
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12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. PRIMA-IS:llä on oltava seuraavat 

elimet: 

1. PRIMA-IS:llä on oltava seuraavat 

erityisesti tehokkuuteen pyrkivät elimet: 

 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus päätökseksi 

12 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) hallintoneuvosto; b) johtokunta; 

 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus päätökseksi 

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

PRIMA-IS:ää hallinnoi yleiskokous, jossa 

kaikki osallistujavaltiot ovat edustettuina. 

Yleiskokous on PRIMA-IS:n 

päätöksentekoelin. 

PRIMA-IS:ää hallinnoi hallitus, jossa 

kaikki osallistujavaltiot ovat edustettuina. 

Hallitus on PRIMA-IS:n 

päätöksentekoelin. Hallitus pitää 

sääntömääräisiä ja ylimääräisiä 

yleiskokouksia. Hallituksen 

sääntömääräiset kokoukset kutsutaan 

koolle vähintään kerran vuodessa neljän 

kuukauden kuluessa varainhoitovuoden 

päättymisestä, kun taas hallituksen 

ylimääräisiä kokouksia kutsutaan koolle 

tarvittaessa. 
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Ehdotus päätökseksi 

12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yleiskokous hyväksyy muiden kuin 1 

artiklan 2 kohdassa lueteltujen Horisontti 

2020 -puiteohjelmaan assosioitumattomien 

kolmansien maiden osallistumisen 

PRIMAan sen jälkeen, kun se on tutkinut 

niiden osallistumisen 

tarkoituksenmukaisuuden PRIMAn 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Hallitus hyväksyy muiden kuin Välimeren 

unioniin kuulumattomien ja Horisontti 

2020 -puiteohjelmaan assosioitumattomien 

maiden osallistumisen PRIMAan sen 

jälkeen, kun se on tutkinut niiden 

osallistumisen tarkoituksenmukaisuuden 

PRIMAn tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. Hallitus päättää, mikä on 

kohtuullinen osuus 4 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetusta 

kokonaismäärästä. 

 

 

 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus päätökseksi 

12 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Yleiskokous päättää 

hallintoneuvoston jäsenten määrästä, joka 

on vähintään viisi, ja nimittää heidät. 

Hallintoneuvosto valvoo PRIMA-IS:n 

sihteeristöä. 

3. Hallitus päättää johtokunnan 

jäsenten määrästä, joka on vähintään viisi, 

ja nimittää heidät neljän vuoden kaudeksi, 

joka voidaan uusia. Johtokunnan kokous 

pidetään vähintään joka kolmas kuukausi 

tai aina kun se katsotaan tarpeelliseksi. 
Johtokunta valvoo PRIMA-IS:n 

sihteeristöä. 

 

 

Tarkistus   49 

Ehdotus päätökseksi 

12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) varmistaa PRIMA-toimien 

avoimuuden. 
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