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TOELICHTING 

Het waterbeheer, en daarmee het waarborgen van de voedselveiligheid, is een uitdaging die 

reeds door de Europese Unie moet zijn aangegaan. Waterarmoede kan worden gedefinieerd 

als "het geen toegang hebben tot voldoende water of tot water van voldoende kwaliteit om aan 

de persoonlijke basisbehoeften te voldoen". Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat 

ongeveer 180 miljoen mensen in het Middellandse Zeegebied worden getroffen door 

waterarmoede en dat dit invloed heeft op de gezondheid en de stabiliteit van de bevolking aan 

beide kanten van de Middellandse Zee. Daarom is het goed dat het Prima-initiatief zo spoedig 

mogelijk wordt gelanceerd en kracht wordt bijgezet door de Unie. 

In dit opzicht mogen we niet vergeten dat in veel gebieden en stroomgebieden de druk op de 

waterreserves alleen maar is toegenomen, enerzijds door de vraag van de bevolking, 

anderzijds door de stijging van het aantal irrigatiegebieden, waardoor enkele plaatselijke 

artisanale economieën en natuurbeschermingsgebieden gevaar lopen.  

Daarom moet bij de ontwikkeling van het Prima-initiatief een holistische benadering worden 

gehanteerd, die betrekking heeft op zowel de efficiëntie van irrigatiegebieden, van de 

gewassen en van de stedelijke pijpleidingen, als de bescherming van de natuurgebieden, 

wetlands en speciale beschermingszones, in overeenstemming met de Europese wetgeving, en 

in het bijzonder afgestemd op, voldoend aan en met eerbied voor de kaderrichtlijn water.  

De dialoog tussen beide kanten van het Middellandse Zeegebied in het kader van het Prima-

initiatief kan zowel dienen om de effecten van de klimaatverandering te voorkomen, als om 

parallelle problemen, zoals woestijnvorming, het hoofd te bieden. Daarom is de deelname van 

de Unie voor het Middellandse Zeegebied, die reeds heel ervaren is, zo belangrijk, zowel op 

het gebied van ontwikkeling als in het beheer van het partnerschap.  

Het is echter nodig om enkele punten uit het besluit te wijzigen om het Prima-initiatief zo 

goed mogelijk te kunnen besturen en de beschikbare financiële middelen voor projecten voor 

onderzoek en ontwikkeling zo goed en zo efficiënt mogelijk te benutten, in die zin dat een 

efficiëntere behandeling van de financiële middelen voor het Prima-initiatief meer 

mogelijkheden biedt om het klimaat te scheppen dat nodig is om economische groei te 

stimuleren en fatsoenlijke banen te creëren in de landen van het Middellandse Zeegebied, die 

het hardst getroffen zijn door de economische crisis en die te kampen hebben met hogere 

werkloosheidscijfers, en in het bijzonder met hoge jeugdwerkloosheid. 

Na de bespreking tijdens de plenaire vergadering van 15 december 2014 te Straatsburg kwam 

het belang van deelname van de Unie aan het Prima-initiatief duidelijk naar voren gezien de 

stimulans en de toegevoegde waarde die dat zou hebben. Er werd ook gewezen op het belang 

van de waterreserves voor de ontwikkeling van de landen, en op het feit dat projecten de 

kennis en de toepassing van hernieuwbare energie moeten inzetten in de waterinfrastructuur, 

zoals bijvoorbeeld bij het verpompen van water om duurzamere gewassen te kunnen 

ontwikkelen. 

Een andere verplichting van de Unie die centraal moet staan in haar nabuurschapsbeleid is het 

waarborgen van de voedselveiligheid en de waterreserves, en van de stabiliteit en de 

ontwikkeling in de buurlanden. Het partnerschap, dat is voortgevloeid uit de conferentie over 

onderzoek en innovatie in april 2012 in Barcelona, kan een basis vormen voor het uitbouwen 
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ervan. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Publiek-publieke partnerschappen 

moeten als doel hebben grotere synergie tot 

stand te brengen, de coördinatie te 

intensiveren en overlapping met uniale, 

internationale, nationale en regionale 

onderzoeksprogramma’s te voorkomen, en 

moeten de algemene beginselen van 

Horizon 2020, in het bijzonder de 

beginselen in verband met openheid en 

transparantie, volledig naleven. 

(3) Publiek-publieke partnerschappen 

moeten als doel hebben grotere synergie tot 

stand te brengen, de coördinatie te 

intensiveren en overlapping met en 

versnippering van uniale, internationale, 

nationale en regionale 

onderzoeksprogramma’s te voorkomen, en 

moeten de algemene beginselen van 

Horizon 2020, in het bijzonder de 

beginselen in verband met openheid en 

transparantie, volledig naleven. Een 

degelijke en tijdige verspreiding van 

uitgebreide informatie is samen met de 

transparantie van de resultaten en van het 

financieel beheer van cruciaal belang om 

Prima-initiatief te doen slagen. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De volledige toepassing van het 

mensenrecht op water en sanitaire 

voorzieningen, zoals erkend door de 

Verenigde Naties en gesteund door de 

lidstaten, is van essentieel belang voor het 

leven, en het deugdelijk beheer van 

watervoorraden speelt een cruciale rol bij 
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het garanderen van duurzaam 

watergebruik en het beschermen van de 

natuurlijke hulpbronnen van de wereld. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In Verordening (EU) nr. 1291/2013 

wordt gewezen op de noodzaak van 

internationale samenwerking met derde 

landen voor een doeltreffende benadering 

van gemeenschappelijke uitdagingen. 

Internationale samenwerking op het gebied 

van onderzoek en innovatie is een 

basisaspect van het mondiale engagement 

van de Unie en speelt een belangrijke rol in 

het partnerschap van de Unie met de 

nabuurschapslanden. Deze samenwerking 

strookt met de aanpak van het Europees 

nabuurschapsbeleid, waarbij het 

samenwerkingsniveau met elk 

nabuurschapsland verschilt naargelang hun 

engagement ten aanzien van de Unie. 

(5) In Verordening (EU) nr. 1291/2013 

wordt gewezen op de noodzaak van 

internationale samenwerking met derde 

landen voor een doeltreffende benadering 

van gemeenschappelijke uitdagingen. 

Internationale samenwerking op het gebied 

van onderzoek, wetenschap en innovatie is 

een basisaspect van het mondiale 

engagement van de Unie en speelt een 

belangrijke rol in het partnerschap van de 

Unie met de nabuurschapslanden. Deze 

samenwerking strookt met de aanpak van 

het Europees nabuurschapsbeleid, waarbij 

het samenwerkingsniveau met elk 

nabuurschapsland verschilt naargelang hun 

engagement ten aanzien van de Unie. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het Prima-initiatief beoogt de 

uitvoering van een gezamenlijk 

programmeringsinitiatief voor de 

ontwikkeling en vaststelling van 

innovatieve en geïntegreerde manieren om 

de efficiëntie, veiligheid, beveiliging en 

duurzaamheid van de voedselproductie en 

watervoorziening in het Middellandse 

Zeegebied te verbeteren. Het Prima-

initiatief moet bijdragen tot de 

verwezenlijking van de recentelijk 

overeengekomen doelstellingen inzake 

(8) Het gebrek aan schoon water en 

voedzame levensmiddelen heeft negatieve 

gevolgen voor de gezondheid en de 

stabiliteit van de bevolking, en het Prima-

initiatief beoogt de uitvoering van een 

gezamenlijk programmeringsinitiatief voor 

de ontwikkeling en vaststelling van 

innovatieve multidimensionale en 

geïntegreerde gemeenschappelijke 

manieren om de efficiëntie, veiligheid, 

beveiliging en duurzaamheid van de 

agrovoedselproductie en watervoorziening, 
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duurzame ontwikkeling en de toekomstige 

Europese strategie voor duurzame 

ontwikkeling. 

waterzuivering en hergebruik in het 

Middellandse Zeegebied te verbeteren op 

basis van de beginselen van mede-

eigendom, wederzijds belang en gedeeld 

voordeel. Rekening houdend met het feit 

dat toegang tot water en sanitaire 

voorzieningen een fundamenteel 

mensenrecht vormt en aangezien het 

veiligstellen van de beschikbaarheid van 

voedsel en water van essentieel belang is 

in de regio, moet het Prima-initiatief 

bijdragen tot de verwezenlijking van de 

recentelijk overeengekomen doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling en de 

toekomstige Europese strategie voor 

duurzame ontwikkeling, alsook tot de 

doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Voor een duurzame 

watervoorziening en voedselproductie in 

het Middellandse Zeegebied moeten de 

natuurlijke zoetwaterecosystemen worden 

beschermd, moet er worden overgestapt 

naar efficiëntere verbruikspatronen en 

moeten hernieuwbare energiebronnen 

worden geïntegreerd. Een open, 

democratisch en participatief beheer van 

de watervoorziening is een absolute 

voorwaarde voor een kostenefficiënte 

oplossing die de hele gemeenschap ten 

goede komt. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (8 ter) De duurzame bescherming van 

natuurgebieden zoals 

zoetwaterecosystemen, is van vitaal belang 

voor de ontwikkeling en 

drinkwatervoorziening. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 quater) Gezien de waterschaarste 

in het Middellandse Zeegebied zijn er 

andere energieoplossingen nodig en 

moeten efficiëntere patronen worden 

ingevoerd. Hernieuwbare energie moet in 

de processen ter vervanging van fossiele 

brandstoffen worden geïntegreerd. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 quinquies) Een open, democratisch en 

participatief bestuur is van cruciaal 

belang om te waarborgen dat voor het 

beheer van de watervoorraden de meest 

kostenefficiënte oplossingen worden 

gekozen die de hele samenleving ten 

goede komen. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Conform de doelstellingen van 

Horizon 2020 mag elke andere lidstaat en 

elk ander met Horizon 2020 geassocieerd 

(10) Conform de doelstellingen van 

Horizon 2020 mag elke andere lidstaat en 

elk ander met Horizon 2020 geassocieerd 
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derde land aan het Prima-initiatief 

deelnemen indien zij zich ertoe verbinden 

om initiatief mee te financieren. 

derde land aan het Prima-initiatief 

deelnemen indien zij zich ertoe verbinden 

om het initiatief mee te financieren met 

een passend percentage van de totale 

inspanning. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Het Prima-partnerschap 

moet de volledige keten omvatten van 

onderzoek tot innovatie en daarbij 

universiteiten, onderzoeks- en 

technologie-instellingen, het bedrijfsleven 

en op innovatie gerichte kmo's 

mobiliseren. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De activiteiten van het Prima-

initiatief moeten in overeenstemming zijn 

met de doelstellingen en de prioriteiten 

inzake onderzoek en innovatie van Horizon 

2020 en met de in artikel 26 van 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 

vastgelegde algemene beginselen en 

voorwaarden. Het Prima-initiatief moet 

rekening houden met de OESO-definities 

betreffende het niveau van technologische 

paraatheid in de classificatie van 

technologisch onderzoek, 

productontwikkeling en 

demonstratieactiviteiten. 

(16) De activiteiten van het Prima-

initiatief moeten in overeenstemming zijn 

met de doelstellingen en de prioriteiten 

inzake onderzoek en innovatie van Horizon 

2020 en met de in artikel 26 van 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 

vastgelegde algemene beginselen en 

voorwaarden. Het Prima-initiatief moet 

rekening houden met de OESO-definities 

betreffende het niveau van technologische 

paraatheid in de classificatie van 

technologisch onderzoek, 

productontwikkeling en 

demonstratieactiviteiten, en moet zowel 

lage als hoge niveaus van technologische 

paraatheid nastreven, met inbegrip van 

vormen van "nieuwsgierigheidsgedreven" 

en "praktijkgericht" onderzoek. 
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Amendement   12 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De door het Prima-initiatief 

beheerde projectoproepen moeten ook 

worden bekendgemaakt op het 

gemeenschappelijke deelnemersportaal, 

alsmede via andere door de Commissie 

beheerde elektronische 

verspreidingsmiddelen van Horizon 2020. 

(18) De door het Prima-initiatief 

beheerde projectoproepen moeten ook 

worden bekendgemaakt op het 

gemeenschappelijke deelnemersportaal van 

het Prima-initiatief, alsmede via andere 

door de Commissie beheerde elektronische 

verspreidingsmiddelen van Horizon 2020. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Op verzoek van de Commissie 

moeten de Prima-uitvoeringsstructuur en 

de deelnemende landen alle informatie 

verstrekken die de Commissie moet 

opnemen in de evaluatieverslagen over het 

Prima-initiatief. 

(27) Op verzoek van de Commissie 

moeten de Prima-uitvoeringsstructuur en 

de deelnemende landen alle informatie 

verstrekken die de Commissie moet 

opnemen in de evaluatieverslagen over het 

Prima-initiatief. Die informatie moet 

tegelijkertijd ook aan de bevoegde 

commissies van het Europees Parlement 

worden verstrekt. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Het doel van dit besluit is om de 

onderzoeks- en innovatiestelsels en -

activiteiten in de mediterrane landen op het 

gebied van watervoorziening en 

voedselsystemen beter te integreren en op 

één lijn te brengen. Om de problemen van 

(28) Het doel van dit besluit is om de 

onderzoeks- en innovatiestelsels en -

activiteiten in de mediterrane landen op het 

gebied van watervoorziening, 

waterzuivering, duurzaam gebruik en 

hergebruik en agrovoedselsystemen beter 
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het Middellandse Zeegebied aan te pakken 

is er onderzoek en innovatie op grote 

schaal nodig, omdat de grootste knelpunten 

systemisch van aard zijn. De omvang van 

het onderzoek en de innovatie is complex, 

multidisciplinair en grensoverschrijdend en 

vereist een grensoverschrijdende aanpak 

met de deelname van meerdere actoren. 

Een gezamenlijke aanpak met de deelname 

van verschillende landen die hun financiële 

en intellectuele middelen bundelen kan 

helpen om de vereiste schaal en reikwijdte 

te bereiken. Aangezien de doelstelling dus 

beter op het niveau van de Unie kan 

worden verwezenlijkt door het integreren 

van nationale inspanningen tot een 

samenhangende Europese benadering, door 

het bijeenbrengen van 

gecompartimenteerde nationale 

onderzoeksprogramma's, door bij te dragen 

aan het opzetten van gemeenschappelijke, 

grensoverschrijdende onderzoeks- en 

financieringsstrategieën, en door de 

vereiste kritische massa van actoren en 

investeringen te verwezenlijken, kan de 

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Het onderhavige 

besluit van het Europees Parlement en de 

Raad gaat, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag vervatte 

proportionaliteitsbeginsel, niet verder dan 

wat nodig is om deze doelstellingen te 

verwezenlijken. 

te integreren en op één lijn te brengen. Om 

de problemen van het Middellandse 

Zeegebied aan te pakken is er onderzoek en 

innovatie op grote schaal nodig, omdat de 

grootste knelpunten systemisch van aard 

zijn. Relevante resultaten moeten intussen 

ook als model kunnen dienen in andere 

door hitte getroffen gebieden van de 

Europese Unie. De omvang van het 

onderzoek en de innovatie is complex, 

multidisciplinair en grensoverschrijdend en 

vereist een grensoverschrijdende aanpak 

met de deelname van meerdere actoren. 

Een gezamenlijke aanpak met de deelname 

van verschillende landen die hun financiële 

en intellectuele middelen bundelen kan 

helpen om de vereiste schaal en reikwijdte 

te bereiken. Aangezien de doelstelling dus 

beter op het niveau van de Unie kan 

worden verwezenlijkt door het integreren 

van nationale inspanningen tot een 

samenhangende Europese benadering, door 

het bijeenbrengen van 

gecompartimenteerde nationale 

onderzoeksprogramma's, door bij te dragen 

aan het opzetten van gemeenschappelijke, 

grensoverschrijdende onderzoeks- en 

financieringsstrategieën, en door de 

vereiste kritische massa van actoren en 

investeringen te verwezenlijken, kan de 

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Het onderhavige 

besluit van het Europees Parlement en de 

Raad gaat, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag vervatte 

proportionaliteitsbeginsel, niet verder dan 

wat nodig is om deze doelstellingen te 

verwezenlijken. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – lid 4 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien het land voldoet aan de 

voorwaarden in de eerste alinea, wordt het 

beschouwd als een deelnemend land voor 

de doeleinden van dit besluit. 

Indien het land voldoet aan de 

voorwaarden in dit lid, wordt het 

beschouwd als een deelnemend land voor 

de doeleinden van dit besluit. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De algemene doelstelling van het 

Prima-initiatief is het ontwikkelen van 

volledig geteste en gedemonstreerde 

gemeenschappelijke innovatieve 

oplossingen voor de watervoorziening en 

voedselsystemen in het Middellandse 

Zeegebied, zodat deze klimaatbestendiger, 

efficiënter, kosteneffectiever en 

duurzamer worden en zodat ertoe wordt 

bijgedragen om de problemen op het 

gebied van voeding, gezondheid, welzijn 

en migratie bij de wortel aan te pakken. 

1. De algemene doelstelling van het 

Prima-initiatief is het creëren van sociale 

en economische ontwikkeling aan 

weerskanten van de Middellandse Zee aan 

de hand van het opbouwen van 

onderzoeks- en innovatiecapaciteit en het 

ontwikkelen van gemeenschappelijke 

innovatieve oplossingen voor de 

landbouw- en voedselsystemen en de 

systemen voor het waterbeheer, met 

inbegrip van zuivering en hergebruik, in 

het Middellandse Zeegebied, zodat deze 

efficiënter worden, onder meer door 

verlies en afval te beperken, en zodat de 

klimaatbestendigheid en de duurzaamheid 

van voedselproductie en watervoorziening 

worden vergroot en ertoe wordt 

bijgedragen om de problemen op het 

gebied van watertekorten, 

voedselveiligheid, voeding, gezondheid, 

welzijn, milieu en migratie bij de wortel 

aan te pakken. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de ontwikkeling van een stabiele en 

langlopende gemeenschappelijke 

i) de ontwikkeling van een 

langlopende, duurzame, 
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strategische agenda op het gebied van 

watervoorziening en voedselsystemen; 

gemeenschappelijke strategische agenda in 

overeenstemming met de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen en de 

Europese strategie voor duurzame 

ontwikkeling, teneinde de natuurlijke 

hulpbronnen te beschermen, op het gebied 

van waterbeheer, -productie en -

voorziening, met inbegrip van zuivering 

en hergebruik, en op het gebied van 

agrovoedingsproducten; 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – punt i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) de toename van innovatieve en 

duurzame oplossingen voor de landbouw, 

voedselproductie en watervoorziening en 

het aanmoedigen van de toepassing ervan 

door gemeenschappen, bedrijven en 

burgers; het duurzame waterbeheer voor 

aride en semi-aride gebieden; de 

duurzame landbouwsystemen aangepast 

aan de beperkingen van het mediterrane 

milieu met het oog op het behoud van de 

natuurlijke hulpbronnen; 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) de gerichtheid van alle nationale 

O&I-programma’s op de uitvoering van de 

strategische agenda; 

ii) de gerichtheid van relevante 

nationale O&I-programma's op de 

uitvoering van de strategische agenda en 

de coördinatie van deze programma’s; 
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Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – punt iii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) de structurele betrokkenheid van 

alle relevante publieke en private actoren 

bij de uitvoering van de strategische 

agenda door het bundelen van kennis en 

financiële middelen om de benodigde 

kritische massa te bereiken; 

iii) de betrokkenheid van alle relevante 

publieke en private actoren bij de 

uitvoering van de strategische agenda door 

het bundelen van kennis en financiële 

middelen om de benodigde kritische massa 

te bereiken; 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – punt iv 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv) de versterking van de financiering 

en de uitvoeringscapaciteit van alle 

betrokken actoren. 

iv) de versterking van de financiering 

en de uitvoeringscapaciteit van alle 

betrokken actoren, met inbegrip van 

kmo's, de academische wereld, ngo's en 

lokale onderzoekscentra. 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) elk deelnemend land verbindt zich 

ertoe om bij te dragen aan de financiering 

van het Prima-initiatief; 

c) elk deelnemend land verbindt zich 

ertoe om bij te dragen aan de financiering 

van het Prima-initiatief met een passend 

percentage van de totale inspanning; 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – alinea 1 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) er wordt een bestuursmodel voor 

het Prima-initiatief opgezet in 

overeenstemming met artikel 12; 

e) er wordt een efficiënt 

bestuursmodel voor het Prima-initiatief 

opgezet in overeenstemming met artikel 

12; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie beoordeelt of de 

deelnemende landen hun toezeggingen 

nakomen, in het bijzonder via de eerste 

twee jaarlijkse werkprogramma's van het 

Prima-initiatief. Na die beoordeling wordt 

de in artikel 3, lid 1, bedoelde maximale 

bijdrage van de Unie herzien 

overeenkomstig artikel 9. 

3. De Commissie beoordeelt of de 

deelnemende landen hun toezeggingen 

nakomen, in het bijzonder via de eerste 

twee jaarlijkse werkprogramma's van het 

Prima-initiatief. Na die beoordeling kan de 

in artikel 3, lid 1, bedoelde maximale 

bijdrage van de Unie worden herzien 

overeenkomstig artikel 9. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) in voorkomend geval, financiële 

bijdragen aan de Prima-

uitvoeringsstructuur met het oog op de 

financiering van acties onder contract als 

bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a); 

a) in voorkomend geval, financiële en 

niet-financiële bijdragen aan de Prima-

uitvoeringsstructuur met het oog op de 

financiering van acties onder contract als 

bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a); 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) financiële en niet-financiële 

bijdragen bij de uitvoering van de in artikel 

6, lid 1, onder b), bedoelde activiteiten; 

alsmede 

b) financiële en niet-financiële 

bijdragen bij de uitvoering van de in artikel 

6, lid 1, onder a) en b), bedoelde 

activiteiten; alsmede 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) financiële bijdragen aan de 

administratieve kosten van de Prima-

uitvoeringsstructuur die niet worden gedekt 

door de in artikel 3, lid 3, onder b), 

bedoelde bijdrage van de Unie. 

c) financiële en niet-financiële 

bijdragen aan de administratieve kosten 

van de Prima-uitvoeringsstructuur die niet 

worden gedekt door de in artikel 3, lid 3, 

onder b), bedoelde bijdrage van de Unie. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Niet-financiële bijdragen als 

bedoeld in lid 2, onder b), van dit artikel 

omvatten kosten die de deelnemende 

landen via hun nationale 

financieringsorganen hebben gemaakt bij 

de uitvoering van de in artikel 6, lid 1, 

onder b), bedoelde activiteiten, na aftrek 

van de directe of indirecte financiële 

bijdrage van de Unie aan die kosten. 

3. Niet-financiële bijdragen als 

bedoeld in lid 2 van dit artikel omvatten 

kosten die de deelnemende landen hebben 

gemaakt bij de uitvoering van de in artikel 

6 bedoelde activiteiten of in verband met 

de administratieve kosten van de Prima-

uitvoeringsstructuur, na aftrek van de 

directe of indirecte financiële bijdrage van 

de Unie aan die kosten. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in lid 2, onder a) en b), bedoelde 

bijdragen die als bijdragen van de 

deelnemende landen gelden, moeten 

worden geleverd na de inwerkingtreding 

van dit besluit wat de activiteiten van het 

eerste jaarlijks werkprogramma van het 

Prima-initiatief betreft, en na de 

goedkeuring van de daaropvolgende 

jaarlijkse werkprogramma's door de Prima-

uitvoeringsstructuur. 

5. De in lid 2, onder a) en b), bedoelde 

bijdragen die als bijdragen van de 

deelnemende landen gelden, moeten 

worden geleverd na de inwerkingtreding 

van dit besluit wat de activiteiten van het 

eerste jaarlijks werkprogramma van het 

Prima-initiatief betreft, en binnen het 

tijdsbestek (1 jaar, vanaf 1 januari tot 31 

december) van de daaropvolgende 

jaarlijkse werkprogramma's door de Prima-

uitvoeringsstructuur. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Prima-initiatief zal steun 

verlenen aan de volgende activiteiten: 

1. Het Prima-initiatief zal steun 

verlenen aan acties die worden 

gefinancierd door de deelnemende 

lidstaten via hun nationale 

financieringsorganen, bestaande uit: 

 

 

Amendement   31 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) onderzoeks- en innovatieacties of 

innovatieacties zoals 

demonstratieprojecten, proefinstallaties, 

tests, precommerciële toepassingen, 

waarbij met name naar een hoger niveau 

van technologische paraatheid wordt 

gestreefd; 

i) onderzoeks- en innovatieacties of 

innovatieacties zoals 

demonstratieprojecten, proefinstallaties, 

tests, precommerciële toepassingen, 

waarbij naar een laag tot hoog niveau van 

technologische paraatheid wordt gestreefd; 

Amendement  32 
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Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – letter b – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) activiteiten gefinancierd door de 

deelnemende landen via hun nationale 

financieringsorganen zonder bijdrage van 

de Unie, die in toenemende mate streven 

naar een hoger niveau van technologische 

paraatheid en die uit het volgende bestaan: 

b) activiteiten gefinancierd door de 

deelnemende landen, zonder bijdrage van 

de Unie, die streven naar een laag tot hoog 

niveau van technologische paraatheid. 

 

 

Amendement   33 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – letter b – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) activiteiten in het kader van de 

nationale programma’s van de 

deelnemende landen. 

ii) activiteiten in het kader van de 

nationale programma’s van de 

deelnemende landen, met inbegrip van 

onderzoeksprogramma's voor een 

strategisch beheer van de watervoorraden 

en langetermijnplannen voor mitigatie en 

aanpassing, om tot een meer 

samenhangende en klimaatbestendige 

aanpak van waterbeheer te komen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Tot de activiteiten behoren 

onderzoeks- en innovatieacties of 

innovatieacties zoals innovatieve 

demonstratieprojecten, proefinstallaties, 

tests en precommerciële toepassingen, 

waarbij met name naar een hoger niveau 

van technologische paraatheid wordt 

gestreefd, door middel van kleine en grote 

projecten, met betrekking tot de kosten en 
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aantal deelnemers. 

 Ook de coördinatie en ondersteuning van 

acties die tot doel hebben informatie te 

verspreiden over het Prima-initiatief en de 

impact ervan zo groot mogelijk te maken, 

behoren daartoe. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Prima-initiatief zal worden 

uitgevoerd op basis van de jaarlijkse 

werkprogramma’s die de Prima-

uitvoeringsstructuur, na goedkeuring door 

de Commissie, aan het einde van het 

voorafgaande jaar vaststelt. Bij wijze van 

uitzondering kan het jaarlijks 

werkprogramma voor 2018 van het Prima-

initiatief uiterlijk op 31 maart 2018 worden 

vastgesteld. De Prima-uitvoeringsstructuur 

maakt het jaarlijks werkprogramma 

openbaar. 

2. Het Prima-initiatief zal worden 

uitgevoerd op basis van de jaarlijkse 

werkprogramma’s die de Prima-

uitvoeringsstructuur, na goedkeuring door 

de Commissie, vaststelt. De Prima-

uitvoeringsstructuur moet deze 

werkprogramma's aan het einde van het 

voorafgaande jaar naar de Commissie 

sturen. Bij wijze van uitzondering kan het 

jaarlijks werkprogramma voor 2018 van 

het Prima-initiatief uiterlijk op 31 maart 

2018 worden verstuurd. De Prima-

uitvoeringsstructuur maakt het jaarlijks 

werkprogramma openbaar. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Activiteiten die door de 

deelnemende landen via hun nationale 

financieringsorganen zonder bijdrage van 

de Unie worden gefinancierd, kunnen 

alleen worden opgenomen in het jaarlijks 

werkprogramma van het Prima-initiatief na 

de positieve uitkomst van een door de 

5. Activiteiten die door de 

deelnemende landen via hun nationale 

financieringsorganen zonder bijdrage van 

de Unie worden gefinancierd, kunnen 

alleen worden opgenomen in het jaarlijks 

werkprogramma van het Prima-initiatief na 

een positieve beoordeling door de Prima-
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Prima-uitvoeringsstructuur georganiseerde 

onafhankelijke externe beoordeling door 

internationale collegiale toetsing, met 

inachtneming van de doelstellingen van 

het Prima-initiatief. 

uitvoeringsstructuur van hun bijdrage 

aan de doelstellingen van het Prima-

initiatief. Bij twijfel kan de Prima-

uitvoeringsstructuur een onafhankelijke 

externe beoordeling door internationale 

collegiale toetsing vragen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Activiteiten die zijn opgenomen in 

het jaarlijks Prima-werkprogramma en die 

door de deelnemende landen via hun 

nationale financieringsorganen zonder 

bijdrage van de Unie worden 

gefinancierd, worden uitgevoerd in 

overeenstemming met gemeenschappelijke 

beginselen die na goedkeuring door de 

Commissie door de Prima-

uitvoeringsstructuur worden vastgesteld. 

De gemeenschappelijke beginselen moeten 

in overeenstemming zijn met de beginselen 

in dit besluit, in titel VI van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 en in 

Verordening (EU) nr. 1290/2013, met 

name de beginselen van gelijke 

behandeling, transparantie, onafhankelijke 

collegiale toetsing en selectie. Na 

goedkeuring door de Commissie stelt de 

Prima-uitvoeringsstructuur ook vast aan 

welke vereisten voor verslaglegging de 

deelnemende landen moeten voldoen 

jegens de uitvoeringsstructuur, waaronder 

die met betrekking tot de indicatoren voor 

elk van deze activiteiten. 

6. Activiteiten die zijn opgenomen in 

het jaarlijks Prima-werkprogramma 

worden uitgevoerd in overeenstemming 

met gemeenschappelijke beginselen die na 

goedkeuring door de Commissie door de 

Prima-uitvoeringsstructuur worden 

vastgesteld. De gemeenschappelijke 

beginselen moeten rekening houden met 

het evenwicht tussen de noordelijke en de 

zuidelijke oever van de Middellandse Zee, 

en moeten in overeenstemming zijn met de 

beginselen in dit besluit, in titel VI van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

en in Verordening (EU) nr. 1290/2013, met 

name de beginselen van gelijke 

behandeling, transparantie, onafhankelijke 

collegiale toetsing en selectie. Na 

goedkeuring door de Commissie stelt de 

Prima-uitvoeringsstructuur ook vast aan 

welke vereisten voor verslaglegging de 

deelnemende landen moeten voldoen 

jegens de uitvoeringsstructuur, waaronder 

die met betrekking tot de indicatoren voor 

elk van deze activiteiten. 

 

 

Amendement  38 
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Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 7 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) De voorstellen worden geselecteerd 

na transnationale projectoproepen en 

volgens een procedure in twee fasen. De 

eerste fase bestaat uit een beoordeling op 

nationaal of transnationaal niveau van de 

voorstellen die zijn ingediend door 

juridische entiteiten die in aanmerking 

komen voor financiering uit hoofde van 

de desbetreffende nationale programma’s. 

De tweede fase bestaat uit één door de 

Prima-uitvoeringsstructuur 

georganiseerde onafhankelijke 

beoordeling door internationale collegiale 

toetsing. In de tweede fase worden de 

voorstellen, met de medewerking van ten 

minste drie onafhankelijke deskundigen, 

geëvalueerd op basis van de volgende 

toekenningscriteria: excellentie, impact, 

kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering. 

b) De voorstellen worden geselecteerd 

na transnationale projectoproepen. De 

voorstellen worden, met de medewerking 

van ten minste drie onafhankelijke 

deskundigen, geëvalueerd op basis van de 

volgende selectie- en toekenningscriteria: 

een billijk evenwicht tussen kleine en 

grotere projecten, relevantie, 

wetenschappelijke en technologische 

excellentie, impact, wetenschappelijke 

kwaliteit (van het beheer en de partners) 

en efficiëntie van de uitvoering. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 7 – letter c  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) De voorstellen worden gerangschikt 

volgens de evaluatieresultaten. De Prima-

uitvoeringsstructuur maakt een selectie op 

basis van deze rangschikking. De 

deelnemende landen komen tot 

overeenstemming over een passende 

financieringswijze die het mogelijk maakt 

om zo veel mogelijk voorstellen te 

financieren op basis van deze 

rangschikking, in het bijzonder door 

reservebedragen te verstrekken voor de 

nationale bijdragen voor projectoproepen. 

c) De voorstellen worden gerangschikt 

volgens de evaluatieresultaten. De Prima-

uitvoeringsstructuur maakt een selectie op 

basis van deze rangschikking. De 

deelnemende landen komen tot 

overeenstemming over een passende 

selectiewijze die het mogelijk maakt om zo 

veel mogelijk voorstellen te financieren op 

basis van deze rangschikking, in het 

bijzonder door reservebedragen te 

verstrekken voor de nationale bijdragen 

voor projectoproepen. Indien één of 

meerdere projecten niet kunnen worden 

gefinancierd door geldgebrek, kunnen de 
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eerstvolgende projecten worden 

geselecteerd. 

 

Amendement  40Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 7 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) De activiteiten voldoen aan de 

duurzaamheidscriteria die, na 

goedkeuring door de Commissie, door de 

Prima-uitvoeringsstructuur zijn 

vastgesteld, om zeker te stellen dat 

activiteiten geen negatieve milieu-, sociale 

of volksgezondheidseffecten hebben; 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In afwijking van artikel 9, lid 1, 

onder b), van Verordening (EU) nr. 

1290/2013, bedraagt het minimumaantal 

deelnemers drie juridische entiteiten die 

gevestigd zijn in drie verschillende 

deelnemende landen waarvan: 

2. In afwijking van artikel 9, lid 1, 

onder b), van Verordening (EU) 

nr. 1290/2013, bedraagt het 

minimumaantal deelnemers drie juridische 

entiteiten die gevestigd zijn in drie 

verschillende landen die vóór de uiterste 

termijn voor het indienen van de 

desbetreffende projectoproepen als 

deelnemende landen worden beschouwd 

uit hoofde van dit besluit, en waarvan: 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In afwijking van het voorgaande 

kunnen de projectoproepen van het 

Prima-initiatief worden opengesteld voor 

deelname door entiteiten die zijn gevestigd 

in een lidstaat van de Unie voor het 

Middellandse Zeegebied of in een met 

Horizon 2020 geassocieerd land, als hun 

land of hun nationale 

financieringsorgaan die deelname voor 

ten minste 50 % cofinanciert. In dat geval 

komen die entiteiten in aanmerking voor 

financiering door de Unie. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Bij de uitvoering van het Prima-

initiatief treffen de deelnemende landen de 

nodige wetgevende, regelgevende, 

administratieve en andere maatregelen ter 

bescherming van de financiële belangen 

van de Unie, met name met het oog op een 

volledige terugvordering van aan de Unie 

verschuldigde bedragen overeenkomstig 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

1268/2012. 

5. Bij de uitvoering van het Prima-

initiatief treffen de deelnemende landen de 

nodige wetgevende, regelgevende, 

administratieve en andere maatregelen ter 

bescherming van de financiële belangen 

van de Unie, met name met het oog op een 

volledige terugvordering van aan de Unie 

verschuldigde bedragen overeenkomstig 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

1268/2012. De terugvordering moet 

worden beperkt tot maximaal 

200 000 000 EUR. Elk deelnemend land is 

uitsluitend verantwoordelijk voor het 

volume van Europese gelden die zijn 

ontvangen door entiteiten die op zijn 

grondgebied zijn gevestigd en die zijn 

beperkt tot een totaalbedrag dat gelijk is 

aan hun bijdrage aan het programma van 

het Prima-initiatief. De deelnemende 

landen mogen niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor de financiering die is 

ontvangen door entiteiten die zijn 
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gevestigd in een land dat niet deelneemt 

aan het Prima-initiatief.  

 

 

Amendement   44 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De organen van de Prima-

uitvoeringsstructuur bestaan uit: 

1. De organen van de Prima-

uitvoeringsstructuur, die specifiek gericht 

zijn op efficiëntie, bestaan uit: 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 12 – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de raad van bestuur; (Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Prima-uitvoeringsstructuur wordt 

bestuurd door een algemene vergadering 

waarin alle deelnemende landen zijn 

vertegenwoordigd. De algemene 

vergadering is het besluitvormingsorgaan 

van de Prima-uitvoeringsstructuur. 

De Prima-uitvoeringsstructuur wordt 

bestuurd door het bestuur, waarin alle 

deelnemende landen zijn 

vertegenwoordigd. Het bestuur is het 

besluitvormingsorgaan van de Prima-

uitvoeringsstructuur. Het bestuur houdt 

gewone en buitengewone algemene 

vergaderingen. De gewone vergaderingen 

worden ten minste één keer per jaar 

bijeengeroepen, binnen een termijn van 

vier maanden na afsluiting van het 
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boekjaar; de buitengewone vergaderingen 

worden bijeengeroepen telkens als dit 

nodig is. 

 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 12 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De algemene vergadering is 

verantwoordelijk voor de goedkeuring van 

de deelname aan het Prima-initiatief van 

niet met Horizon 2020 geassocieerde 

landen die niet in artikel 1, lid 2, zijn 

vermeld, na onderzoek van de relevantie 

van hun deelname aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van het Prima-

initiatief. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de 

goedkeuring van de deelname aan het 

Prima-initiatief van landen die geen lid 

zijn van de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied en die niet geassocieerd zijn 

met Horizon 2020, na onderzoek van de 

relevantie van hun deelname aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het Prima-initiatief. Het bestuur beslist wat 

een passend percentage van de totale 

inspanning is in overeenstemming met 

artikel 4, lid 1, onder c). 

 

 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 12 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De algemene vergadering bepaalt 

het aantal leden van de raad van bestuur, 

die ten minste uit vijf leden bestaat, en 

benoemt deze. De raad van bestuur houdt 

toezicht op het secretariaat van de Prima-

uitvoeringsstructuur. 

3. Het bestuur bepaalt het aantal 

leden van de raad van bestuur, die ten 

minste uit vijf leden bestaat, en benoemt 

deze voor een hernieuwbare termijn van 

vier jaar. De raad van bestuur komt ten 

minste om de drie maanden bijeen, of 

wanneer dit nodig wordt geacht. De raad 

van bestuur houdt toezicht op het 

secretariaat van de Prima-

uitvoeringsstructuur. 
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Amendement   49 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) waarborging van de transparantie 

van de activiteiten van het Prima-

initiatief. 
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