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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Gestionarea resurselor de apă și, în același timp, garantarea siguranței alimentare, reprezintă 

provocări care trebuie abordate de Uniunea Europeană. Potrivit statisticilor Comisiei 

Europene, aproximativ 180 de milioane de persoane din zona Mării Mediterane se confruntă 

cu penuria de apă, definită ca „situația de a nu avea acces la apă în cantitate suficientă sau de 

calitate corespunzătoare pentru a-și satisface nevoile personale de bază”, ceea ce afectează 

sănătatea și stabilitatea populației aflate de ambele maluri. De aceea, este important ca 

inițiativa PRIMA să fie lansată și dezvoltată de Uniune cât mai curând posibil.  

În această privință, trebuie amintit că, în multe zone și bazine hidrografice presiunea asupra 

resurselor de apă a crescut în mod constant, atât ca urmare a cererii populației, cât și din cauza 

extinderii suprafețelor irigate, punând în pericol unele economii locale de mici dimensiuni, 

precum și zonele de protecție ecologică specială.  

Astfel, ar trebui să se adopte o abordare holistică privind dezvoltarea inițiativei PRIMA care 

să vizeze atât eficiența suprafețelor irigate, a culturilor și a canalizării urbane, cât și protecția 

zonelor naturale, a suprafețelor umede și a zonelor de protecție specială, în conformitate cu 

legislația europeană și, îndeosebi, asigurând punerea în aplicare adecvată și respectarea 

Directivei-cadru privind apa.  

Dialogul între părțile aflate de cele două maluri ale Mării Mediterane în cadrul inițiativei 

PRIMA poate fi util atât pentru a preveni efectele schimbărilor climatice, cât și pentru a 

soluționa probleme similare, cum ar fi deșertificarea. În acest scop, participarea Uniunii 

pentru Mediterana, care are deja o experiență importantă, va fi esențială pentru dezvoltarea și 

gestionarea parteneriatului.  

Cu toate acestea, este necesară modificarea unora dintre elementele deciziei, pentru a 

îmbunătăți guvernanța PRIMA, precum și pentru a utiliza mai bine și mai eficient fondurile 

disponibile pentru proiectele destinate activităților de cercetare și dezvoltare, întrucât, cu cât 

fondurile destinate inițiativei PRIMA sunt mai eficiente, cu atât vor exista mai multe 

oportunități de creare a mediului necesar pentru creștere economică și crearea de locuri de 

muncă demne în țările din zona mediteraneeană, care au fost cele mai afectate de criza 

economică și care se confruntă cu ratele cele mai ridicate ale șomajului, în special în rândul 

tinerilor.  

În urma dezbaterii din ședința plenară de la Strasbourg din 15 decembrie 2014, a reieșit în 

mod clar cât de importantă este participarea UE la PRIMA, având în vedere impactul său 

pozitiv și valoarea sa adăugată. De asemenea, s-a subliniat importanța resurselor de apă pentru 

dezvoltarea țărilor și necesitatea ca proiectele să pună la dispoziție know-how și să asigure 

exploatarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile de apă, cum ar fi, de exemplu, în 

echipamentele de pompare a apei, pentru a dezvolta culturi mai durabile.  

Garantarea securității alimentare și a resurselor de apă este, de asemenea, o obligație a 

Uniunii, care ar trebui să fie esențială în politica sa de vecinătate, inclusiv pentru a asigura 

stabilitatea și dezvoltarea în țările învecinate. Parteneriatul încheiat la Conferința privind 

cercetarea și inovarea de la Barcelona în aprilie 2012 poate fi temelia acesteia. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Parteneriatele public-public ar 

trebui să urmărească dezvoltarea unor 

sinergii mai strânse, creșterea coordonării 

și evitarea suprapunerilor inutile cu 

programele de cercetare ale Uniunii, 

internaționale, naționale și regionale și ar 

trebui să respecte pe deplin principiile 

generale ale Orizont 2020, mai ales cele 

referitoare la deschidere și la transparență. 

(3) Parteneriatele public-public trebuie 

să urmărească dezvoltarea unor sinergii 

mai strânse, creșterea coordonării și 

evitarea fragmentării și a suprapunerilor 

inutile cu programele de cercetare ale 

Uniunii, internaționale, naționale și 

regionale și ar trebui să respecte pe deplin 

principiile generale ale Orizont 2020, mai 

ales cele referitoare la deschidere și la 

transparență. Difuzarea adecvată și în timp 

util de informații cuprinzătoare și 

asigurarea transparenței rezultatelor și a 

gestiunii financiare sunt esențiale pentru 

succesul inițiativei PRIMA. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de decizie 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Punerea deplină în aplicare a 

dreptului omului la apă și la salubritate 

recunoscut de către Națiunile Unite și 

susținut de statele membre este esențială 

pentru viață, iar gestionarea corectă a 

resurselor de apă joacă un rol crucial în 

garantarea unei utilizări durabile a apei și 

a conservării resurselor naturale 

mondiale. 
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Amendamentul   3 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 

recunoaște faptul că este necesară 

cooperarea internațională cu țările terțe 

pentru a face față în mod eficace 

provocărilor comune. Cooperarea 

internațională în domeniul cercetării și 

inovării este un aspect-cheie al 

angajamentelor globale ale Uniunii și 

trebuie să joace un rol important în 

parteneriatul Uniunii cu țările din 

vecinătate. Cooperarea urmează abordarea 

adoptată în politica europeană de 

vecinătate de a diferenția nivelul de 

cooperare cu fiecare țară din vecinătate pe 

baza angajamentului ei față de Uniune. 

(5) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 

recunoaște faptul că este necesară 

cooperarea internațională cu țările terțe 

pentru a face față în mod eficace 

provocărilor comune. Cooperarea 

internațională în domeniul cercetării, 

științei și inovării este un aspect-cheie al 

angajamentelor globale ale Uniunii și 

trebuie să joace un rol important în 

parteneriatul Uniunii cu țările din 

vecinătate. Cooperarea urmează abordarea 

adoptată în politica europeană de 

vecinătate de a diferenția nivelul de 

cooperare cu fiecare țară din vecinătate pe 

baza angajamentului ei față de Uniune. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) PRIMA vizează punerea în aplicare 

a unui program comun pentru dezvoltarea 

și adoptarea unor soluții inovatoare și 

integrate pentru îmbunătățirea eficienței, a 

siguranței, a securității și a sustenabilității 

producției alimentare și a alimentării cu 

apă în zona mediteraneană. PRIMA ar 

trebui să contribuie la realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă recent 

convenite și la viitoarea Strategie de 

dezvoltare durabilă a Uniunii Europene. 

(8) Lipsa apei potabile și a alimentelor 

nutritive are efecte adverse asupra 

sănătății și a stabilității populației și 

PRIMA vizează punerea în aplicare a unui 

program comun pentru dezvoltarea și 

adoptarea unor soluții comune inovatoare, 

multidimensionale și integrate pentru 

îmbunătățirea eficienței, a siguranței, a 

securității și a sustenabilității producției 

agroalimentare și a alimentării cu apă, a 

tratării și a reutilizării apei în zona 

mediteraneeană, pe baza principiilor 

responsabilității comune, interesului 

reciproc și beneficiilor partajate. Ținând 

seama de faptul că accesul la apă și la 

servicii de salubritate reprezintă un drept 

fundamental al omului și întrucât 

asigurarea disponibilității alimentelor și a 
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apei este extrem de importantă în regiune, 

PRIMA trebuie să contribuie la realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă recent 

convenite, la viitoarea Strategie de 

dezvoltare durabilă a Uniunii Europene și 

la realizarea obiectivelor Acordului de 

Paris. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Pentru a asigura durabilitatea 

alimentării cu apă și a producției de 

alimente în zona mediteraneeană este 

necesară protejarea ecosistemelor de apă 

dulce, naturale, trecerea la modele de 

consum mai eficiente și integrarea 

surselor de energie regenerabile. Este 

esențială o guvernanță deschisă, 

democratică și participativă în ceea ce 

privește alimentarea cu apă pentru a 

asigura eficiența din punctul de vedere al 

costurilor, în beneficiul întregii societăți. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Protecția durabilă a zonelor 

naturale, precum ecosistemele de apă 

dulce, este esențială pentru dezvoltare și 

crucială pentru alimentarea cu apă 

potabilă. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 c (nou) 

 



 

AD\1119486RO.docx 7/26 PE597.388v02-00 

 RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8c) Lipsa apei în zona mediteraneeană 

necesită diferite soluții energetice și 

introducerea unor modele mai eficiente. 

Energia din surse regenerabile ar trebui 

să fie integrată în procesele de înlocuire a 

combustibililor fosili. 

 

Amendamentul   8 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8d) Este crucial să se acorde 

importanța cuvenită unei guvernanțe 

deschise, democratice și participative, 

pentru a se garanta aplicarea, în cadrul 

gestionării resurselor de apă, a celor mai 

rentabile soluții din punctul de vedere al 

costurilor, în beneficiul întregii societăți. 

 

Amendamentul   9 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În conformitate cu obiectivele 

programului Orizont 2020, orice alt stat 

membru și orice altă țară terță asociate la 

Orizont 2020 ar trebui să aibă dreptul de a 

participa la PRIMA în cazul în care se 

angajează să contribuie la finanțarea 

PRIMA. 

(10) În conformitate cu obiectivele 

programului Orizont 2020, orice alt stat 

membru și orice altă țară terță asociate la 

Orizont 2020 ar trebui să aibă dreptul de a 

participa la PRIMA în cazul în care se 

angajează să contribuie la finanțarea 

PRIMA cu un procent adecvat din efortul 

total. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de decizie 

Considerentul 11 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Parteneriatul PRIMA ar trebui să 

acopere întregul lanț, de la cercetare la 

inovare, mobilizând universități, instituții 

de cercetare și tehnologice, industria și 

IMM-urile inovatoare. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de decizie 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Activitățile PRIMA ar trebui să fie 

în concordanță cu obiectivele și prioritățile 

în materie de cercetare și inovare prevăzute 

în Orizont 2020 și cu principiile și 

condițiile generale prevăzute la articolul 26 

din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. 

PRIMA ar trebui să țină cont de definițiile 

OCDE ale nivelului de maturitate 

tehnologică în clasificarea cercetărilor 

tehnologice, a dezvoltării produselor și a 

activităților demonstrative. 

(16) Activitățile PRIMA ar trebui să fie 

în concordanță cu obiectivele și prioritățile 

în materie de cercetare și inovare prevăzute 

în Orizont 2020 și cu principiile și 

condițiile generale prevăzute la articolul 26 

din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. 

PRIMA ar trebui să țină cont de definițiile 

OCDE ale nivelului de maturitate 

tehnologică în clasificarea cercetărilor 

tehnologice, a dezvoltării produselor și a 

activităților demonstrative, precum și de 

nivelurile de maturitate tehnologică, de la 

cele scăzute la cele ridicate, inclusiv de 

formele de cercetare „motivată de 

curiozitate” și „bazată pe experiența 

practică”. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Cererile de propuneri gestionate de 

PRIMA-IS ar trebui publicate, de 

asemenea, pe portalul unic dedicat 

participanților, precum și prin intermediul 

altor mijloace electronice de diseminare 

prevăzute pentru Orizont 2020 și gestionate 

de Comisie. 

(18) Cererile de propuneri gestionate de 

PRIMA-IS ar trebui publicate, de 

asemenea, pe portalul unic dedicat 

participanților la PRIMA-IS, precum și 

prin intermediul altor mijloace electronice 

de diseminare prevăzute pentru Orizont 

2020 și gestionate de Comisie. 
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Amendamentul   13 

Propunere de decizie 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) La cererea Comisiei, PRIMA-IS și 

statele participante ar trebui să transmită 

orice informații pe care Comisia trebuie să 

le includă în rapoartele privind evaluarea 

PRIMA. 

(27) La cererea Comisiei, PRIMA-IS și 

statele participante ar trebui să transmită 

orice informații pe care Comisia trebuie să 

le includă în rapoartele privind evaluarea 

PRIMA. În același timp, astfel de 

informații ar trebui să fie transmise 

comisiilor competente ale Parlamentului. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de decizie 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Obiectivul prezentei deciziei este 

de a consolida integrarea și alinierea 

sistemelor și activităților de cercetare și 

inovare din țările mediteraneene în 

domeniul sistemelor de alimentare cu apă 

și de aprovizionare cu alimente. 

Amploarea cercetării și inovării necesare 

pentru a face față provocărilor din zona 

mediteraneană este imensă, având în 

vedere caracterul sistemic al principalelor 

blocaje. Domeniul de aplicare a cercetării 

și inovării în materie este complex, 

multidisciplinar și necesită o abordare 

transfrontalieră, care implică mai mulți 

actori. O abordare bazată pe colaborarea cu 

un număr mare de state participante poate 

contribui la creșterea amplorii și a 

domeniului de aplicare necesare, prin 

punerea în comun a resurselor financiare și 

intelectuale. Prin urmare, întrucât 

obiectivul poate fi realizat mai bine la 

nivelul Uniunii prin integrarea eforturilor 

naționale în cadrul unei abordări coerente 

la nivelul Uniunii, prin reunirea 

(28) Obiectivul prezentei deciziei este 

de a consolida integrarea și alinierea 

sistemelor și activităților de cercetare și 

inovare din țările mediteraneene în 

domeniul sistemelor de alimentare cu apă, 

de tratare și reutilizare a apei și de 

aprovizionare cu produse agroalimentare, 

precum și al utilizării durabile a acestora. 

Amploarea cercetării și inovării necesare 

pentru a face față provocărilor din zona 

mediteraneană este imensă, având în 

vedere caracterul sistemic al principalelor 

blocaje. Între timp, rezultatele relevante ar 

trebui să poată servi drept model în alte 

zone afectate de secetă ale Uniunii. 
Domeniul de aplicare a cercetării și 

inovării în materie este complex, 

multidisciplinar și necesită o abordare 

transfrontalieră, care implică mai mulți 

actori. O abordare bazată pe colaborarea cu 

un număr mare de state participante poate 

contribui la creșterea amplorii și a 

domeniului de aplicare necesare, prin 

punerea în comun a resurselor financiare și 
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programelor naționale de cercetare 

compartimentate, prin susținerea elaborării 

unor strategii comune transfrontaliere în 

materie de cercetare și de finanțare și prin 

atingerea masei critice de actori și investiții 

necesare, Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității 

astfel cum este definit la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este definit la 

articolul respectiv, prezenta decizie nu 

depășește ceea ce este necesar în vederea 

atingerii acestor obiective. 

intelectuale. Prin urmare, întrucât 

obiectivul poate fi realizat mai bine la 

nivelul Uniunii prin integrarea eforturilor 

naționale în cadrul unei abordări coerente 

la nivelul Uniunii, prin reunirea 

programelor naționale de cercetare 

compartimentate, prin susținerea elaborării 

unor strategii comune transfrontaliere în 

materie de cercetare și de finanțare și prin 

atingerea masei critice de actori și investiții 

necesare, Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității 

astfel cum este definit la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este definit la 

articolul respectiv, prezenta decizie nu 

depășește ceea ce este necesar în vederea 

atingerii acestor obiective. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă țara respectivă îndeplinește cerințele 

prevăzute la primul paragraf, ea este 

considerată stat participant în sensul 

prezentei decizii. 

Dacă țara respectivă îndeplinește cerințele 

prevăzute la prezentul alineat, ea este 

considerată stat participant în sensul 

prezentei decizii. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al PRIMA este 

de a dezvolta soluții inovatoare comune, 

experimentate și demonstrate pe deplin, 
pentru sistemele de alimentare cu apă și de 

aprovizionare cu alimente în zona 

mediteraneană, pentru a le face mai 

rezistente la schimbările climatice, mai 

1. Obiectivul general al PRIMA este 

de a stimula dezvoltarea socială și 

economică pe ambele maluri ale Mării 

Mediterane prin consolidarea 

capacităților de cercetare și dezvoltare, 

prin elaborarea de soluții inovatoare 

comune pentru sistemele agroalimentare 
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eficiente, mai rentabile și mai sustenabile, 

precum și de a contribui la soluționarea în 

amonte a problemelor legate de 

alimentație, sănătate, bunăstare și migrație. 

și de alimentare cu apă, inclusiv de tratare 

și reutilizare a acesteia, precum și de 

aprovizionare cu produse agroalimentare 

în zona mediteraneeană, pentru a le face 

mai eficiente, printre altele, prin 

reducerea pierderilor și a deșeurilor și 

mai rezistente la schimbările climatice, 

pentru a asigura sustenabilitatea 

aprovizionării cu alimente și apă, precum 

și de a contribui la soluționarea în amonte a 

problemelor legate de penuria de apă, 

securitatea alimentelor, alimentație, 

sănătate, bunăstare, mediu și migrație. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) formularea unei agende strategice 

comune, stabile și pe termen lung, în 

domeniul sistemelor de alimentare cu apă 

și de aprovizionare cu alimente; 

(i) formularea unei agende strategice 

comune, sustenabile și pe termen lung, în 

conformitate cu obiectivele de dezvoltare 

durabilă și cu Strategia de dezvoltare 

durabilă a Uniunii Europene pentru a 

proteja resursele naturale, în domeniul 

gestionării, prelucrării și aprovizionării cu 

apă, inclusiv al tratării și reutilizării apei, 

precum și în domeniul produselor 

agroalimentare; 

 

Amendamentul   18 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul ia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) dezvoltarea unor soluții inovatoare 

și durabile pentru agricultură, producția 

de alimente și alimentarea cu apă, 

încurajând aplicarea acestora de către 

comunități, întreprinderi și cetățeni; 

gestionarea durabilă a apei în zonele 

aride și semiaride; sisteme agricole 

durabile care să țină cont de 
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constrângerile de mediu din zona 

mediteraneeană pentru a conserva 

resursele naturale; 

 

Amendamentul  19 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) orientarea tuturor programelor 

naționale de C&I spre punerea în aplicare a 

agendei strategice; 

(ii) orientarea programelor naționale de 

C&I spre punerea în aplicare a agendei 

strategice și coordonarea acestor 

programe; 

 

Amendamentul  20 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul iii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) implicarea structurală a tuturor 

actorilor relevanți din sectorul public și 

privat în punerea în aplicare a agendei 

strategice, prin punerea în comun a 

cunoștințelor și a resurselor financiare 

pentru a se atinge masa critică necesară; 

(iii) implicarea tuturor actorilor 

relevanți din sectorul public și privat în 

punerea în aplicare a agendei strategice, 

prin punerea în comun a cunoștințelor și a 

resurselor financiare pentru a se atinge 

masa critică necesară; 

 

Amendamentul   21 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul iv 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv) consolidarea capacităților de 

finanțare și de punere în aplicare ale tuturor 

actorilor implicați. 

(iv) consolidarea capacităților de 

finanțare și de punere în aplicare ale tuturor 

actorilor implicați, inclusiv ale IMM-

urilor, ale universităților, ale ONG-urilor 

și ale centrelor de cercetare locale. 
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Amendamentul   22 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) angajamentul fiecărui stat 

participant de a contribui la finanțarea 

PRIMA; 

(c) angajamentul fiecărui stat 

participant de a contribui la finanțarea 

PRIMA cu un procent adecvat din efortul 

total; 

 

Amendamentul   23 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) instituirea unui model de 

guvernanță pentru PRIMA în conformitate 

cu articolul 12; 

(e) instituirea unui model eficient de 

guvernanță pentru PRIMA în conformitate 

cu articolul 12; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia evaluează îndeplinirea 

angajamentelor asumate de statele 

participante, în special pe baza primelor 

două planuri anuale de activitate ale 

PRIMA. Ca urmare a acestei evaluări, 

contribuția maximă a Uniunii menționată la 

articolul 3 alineatul (1) este revizuită în 

conformitate cu articolul 9. 

3. Comisia evaluează îndeplinirea 

angajamentelor asumate de statele 

participante, în special pe baza primelor 

două planuri anuale de activitate ale 

PRIMA. Ca urmare a acestei evaluări, 

contribuția maximă a Uniunii menționată la 

articolul 3 alineatul (1) poate fi revizuită în 

conformitate cu articolul 9. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) dacă este cazul, contribuții 

financiare la PRIMA-IS în vederea 

finanțării acțiunilor indirecte menționate la 

articolul 6 alineatul (1) litera (a); 

(a) dacă este cazul, contribuții 

financiare sau în natură la PRIMA-IS în 

vederea finanțării acțiunilor indirecte 

menționate la articolul 6 alineatul (1) litera 

(a); 

 

Amendamentul  26 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) contribuții financiare sau în natură 

la activitățile de punere în aplicare 

prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera 

(b); și 

(b) contribuții financiare sau în natură 

la activitățile de punere în aplicare 

prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele 

(a) și (b); și 

 

Amendamentul  27 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) contribuții financiare la bugetul 

administrativ al PRIMA-IS care nu sunt 

acoperite de contribuția Uniunii prevăzută 

la articolul 3 alineatul (3) litera (b). 

(c) contribuții financiare sau în natură 

la bugetul administrativ al PRIMA-IS care 

nu sunt acoperite de contribuția Uniunii 

prevăzută la articolul 3 alineatul (3) litera 

(b). 

 

Amendamentul  28 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Contribuțiile în natură menționate 

la alineatul (2) litera (b) din prezentul 

3. Contribuțiile în natură menționate 

la alineatul (2) litera (b) din prezentul 
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articol cuprind costurile suportate de către 

statele participante prin intermediul 

organismelor lor naționale de finanțare în 

cadrul activităților de punere în aplicare 

menționate la articolul 6 alineatul (1) 

litera (b), cu excepția contribuției 

financiare directe sau indirecte a Uniunii la 

costurile respective. 

articol cuprind costurile suportate de către 

statele participante prin intermediul 

organismelor lor naționale de finanțare în 

cadrul activităților de punere în aplicare 

menționate la articolul 6 sau în legătură cu 

bugetul administrativ al PRIMA-IS, cu 

excepția contribuției financiare directe sau 

indirecte a Uniunii la costurile respective. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Contribuțiile menționate la alineatul 

(2) literele (a) și (b) care sunt considerate 

contribuții din partea statelor participante 

sunt realizate după intrarea în vigoare a 

prezentei decizii pentru activitățile incluse 

în primul plan anual de activitate al 

PRIMA, precum și după adoptarea 

planurilor anuale de activitate ulterioare de 

către PRIMA-IS. 

5. Contribuțiile menționate la alineatul 

(2) literele (a) și (b) care sunt considerate 

contribuții din partea statelor participante 

sunt realizate după intrarea în vigoare a 

prezentei decizii pentru activitățile incluse 

în primul plan anual de activitate al 

PRIMA și în timpul calendarului anual 

(de la 1 ianuarie la 31 decembrie) al 
planurilor anuale de activitate ulterioare de 

către PRIMA-IS. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. PRIMA sprijină următoarele 

activități: 

1. PRIMA sprijină următoarele 

activități finanțate de statele membre 

participante prin organismele lor 

naționale de finanțare: 

 

 

Amendamentul   31 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) acțiuni de cercetare și inovare, 

precum și acțiuni de inovare, inclusiv 

activități demonstrative, instalații pilot, 

testare, activități precomerciale de 

implementare, care vizează, în special, 

nivelurile mai înalte de maturitate 

tehnologică; 

(i) acțiuni de cercetare și inovare, 

precum și acțiuni de inovare, inclusiv 

activități demonstrative, instalații pilot, 

testare, activități precomerciale de 

implementare, care vizează nivelurile de 

maturitate tehnologică, de la cele mai 

scăzute până la cele mai înalte; 

Amendamentul  32 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) activități finanțate de statele 

participante prin intermediul organismelor 

lor naționale de finanțare fără contribuție 

din partea Uniunii, vizând tot mai mult și 

nivelurile mai înalte de maturitate 

tehnologică și constând în: 

(b) activități finanțate de statele 

participante fără contribuții din partea 

Uniunii, vizând toate nivelurile de 

maturitate tehnologică, de la cele mai 

scăzute până la cele mai înalte: 

 

 

Amendamentul   33 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) activități în cadrul programelor 

naționale ale statelor participante. 

(ii) activități în cadrul programelor 

naționale ale statelor participante, inclusiv 

programe de cercetare pentru o gestionare 

strategică a resurselor de apă și planuri 

de atenuare și de adaptare pe termen 

lung, care să cuprindă o abordare legată 

de resursele de apă mai coerentă și mai 

rezistentă la schimbările climatice. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Printre activități se numără 

activități de cercetare și inovare, precum 

și acțiuni de inovare, inclusiv activități 

demonstrative inovatoare, instalații pilot, 

testări și activități precomerciale de 

implementare, care vizează, în special, 

nivelurile mai înalte de maturitate 

tehnologică, prin intermediul unor 

proiecte mici și mari în ceea ce privește 

bugetul alocat și numărul de participanți. 

 Acestea cuprind, de asemenea, acțiuni de 

coordonare și de sprijin axate pe 

diseminare și comunicare, pentru a 

promova PRIMA și a maximiza impactul 

său. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. PRIMA este pus în aplicare pe baza 

planurilor anuale de activitate, care 

urmează să fie adoptate de PRIMA-IS, 

după obținerea aprobării din partea 

Comisiei, până la sfârșitul anului anterior. 

În mod excepțional, planul anual de 

activitate al PRIMA pentru 2018 poate fi 

adoptat până la 31 martie 2018. PRIMA-IS 

pune la dispoziția publicului planul anual 

de activitate. 

2. PRIMA este pus în aplicare pe baza 

planurilor anuale de activitate, care 

urmează să fie adoptate de PRIMA-IS, 

după obținerea aprobării din partea 

Comisiei. PRIMA-IS trebuie să transmită 

planurile în cauză Comisiei până la 

sfârșitul anului anterior. În mod 

excepțional, planul anual de activitate al 

PRIMA pentru 2018 trebuie trimis până la 

31 martie 2018. PRIMA-IS pune la 

dispoziția publicului planul anual de 

activitate. 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Activitățile care urmează să fie 

finanțate de către statele participante prin 

intermediul organismelor lor naționale de 

finanțare fără contribuție din partea Uniunii 

pot fi incluse în planul anual de activitate 

al PRIMA numai în urma unui rezultat 

pozitiv al unei evaluări externe 

independente internaționale inter pares în 

raport cu obiectivele PRIMA, astfel cum 

este organizată de PRIMA-IS. 

5. Activitățile care urmează să fie 

finanțate de către statele participante prin 

intermediul organismelor lor naționale de 

finanțare fără contribuție din partea Uniunii 

pot fi incluse în planul anual de activitate 

al PRIMA numai în urma unui rezultat 

pozitiv al unei evaluări a contribuției sale 

la obiectivele PRIMA efectuate de 

PRIMA-IS, care poate solicita, în cazul în 

care are semne de întrebare, o evaluare 

externă independentă inter pares.  

 

Amendamentul  37 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Activitățile incluse în planul anual 

de activitate al PRIMA care sunt finanțate 

de către statele participante prin 

intermediul organismelor lor naționale de 

finanțare fără contribuție din partea 

Uniunii sunt puse în aplicare în 

conformitate cu principiile comune care 

urmează să fie adoptate de PRIMA-IS, 

după obținerea aprobării din partea 

Comisiei. Principiile comune țin seama de 

principiile prezentate în prezenta decizie, 

în titlul VI din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012 și în Regulamentul 

(UE) nr. 1290/2013, în special principiile 

referitoare la egalitatea de tratament, la 

transparență, la revizuirea inter pares 

independentă și la selectare. De asemenea, 

după obținerea aprobării din partea 

Comisiei, PRIMA-IS adoptă cerințele de 

raportare ale statelor participante la 

PRIMA-IS, inclusiv în ceea ce privește 

indicatorii inserați în fiecare dintre 

respectivele activități. 

6. Activitățile incluse în planul anual 

de activitate al PRIMA sunt puse în 

aplicare în conformitate cu principiile 

comune care urmează să fie adoptate de 

PRIMA-IS, după obținerea aprobării din 

partea Comisiei. Principiile comune au în 

vedere asigurarea unui echilibru între 

malurile de la nordul și sudul Mării 

Mediterane și țin seama de principiile 

prezentate în prezenta decizie, în titlul VI 

din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 

1290/2013, în special principiile referitoare 

la egalitatea de tratament, la transparență, 

la revizuirea inter pares independentă și la 

selectare. De asemenea, după obținerea 

aprobării din partea Comisiei, PRIMA-IS 

adoptă cerințele de raportare ale statelor 

participante la PRIMA-IS, inclusiv în ceea 

ce privește indicatorii inserați în fiecare 

dintre respectivele activități. 
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Amendamentul  38 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Propunerile sunt selectate în urma 

unor cereri de propuneri transnaționale și 

printr-o procedură în două etape. Etapa 1 

constă într-o analiză la nivel național sau 

transnațional a propunerilor prezentate 

de către entitățile juridice eligibile pentru 

finanțare în cadrul programelor naționale 

relevante. Etapa 2 constă într-o singură 

evaluare internațională inter pares 

independentă, organizată de PRIMA-IS. 

În etapa 2, propunerile sunt evaluate cu 

ajutorul a cel puțin trei experți 

independenți, pe baza următoarelor criterii 

de atribuire: excelență, impact, calitate și 

eficiență a punerii în aplicare. 

(b) Propunerile sunt selectate în urma 

unor cereri de propuneri transnaționale. 

Propunerile sunt evaluate cu ajutorul a cel 

puțin trei experți independenți, pe baza 

următoarelor criterii de atribuire: un 

echilibru adecvat între proiectele mici și 

mari, relevanță, excelență științifică si 

tehnologică, impact, calitate din punct de 

vedere științific (a gestionării și a 

partenerilor) și eficiență a punerii în 

aplicare. 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 7 – litera c  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Propunerile se clasifică în funcție 

de rezultatele evaluării. PRIMA-IS 

realizează selecția pe baza acestui 

clasament. Statele participante convin 

asupra unui mod de finanțare adecvat, care 

permite maximizarea numărului de 

propuneri care urmează să fie finanțate pe 

baza clasamentului, în special prin 

furnizarea unor sume de rezervă în contul 

contribuțiilor naționale pentru cererile de 

propuneri. 

(c) Propunerile se clasifică în funcție 

de rezultatele evaluării. PRIMA-IS 

realizează selecția pe baza acestui 

clasament. Statele participante convin 

asupra unui mod de selecționare adecvat, 

care permite maximizarea numărului de 

propuneri care urmează să fie finanțate pe 

baza clasamentului, în special prin 

furnizarea unor sume de rezervă în contul 

contribuțiilor naționale pentru cererile de 

propuneri. În cazul în care unul sau mai 

multe proiecte nu pot fi finanțate din 

cauza lipsei resurselor bugetare, pot fi 

selectate proiectele imediat următoare. 
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Amendamentul  40Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 7 – litera ca (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) Activitățile îndeplinesc criteriile de 

sustenabilitate adoptate de PRIMA-IS, 

după obținerea aprobării din partea 

Comisiei, pentru a se asigura că aceste 

activități nu au efecte negative din punct 

de vedere ecologic și social sau asupra 

sănătății publice. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prin derogare de la articolul 9 

alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 

(UE) nr. 1290/2013, numărul minim de 

participanți este de trei entități juridice 

stabilite în trei state participante diferite, 

dintre care: 

2. Prin derogare de la articolul 9 

alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 

(UE) nr. 1290/2013, numărul minim de 

participanți este de trei entități juridice 

stabilite în trei state diferite, considerate 

state participante în conformitate cu 

prezenta decizie, până la termenul de 

prezentare a propunerilor în cadrul 

cererilor de propuneri relevante, dintre 

care: 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

de mai sus, cererile de propuneri ale 
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PRIMA pot fi deschise participării 

oricărei entități stabilite într-un stat 

membru al Uniunii pentru Mediterana 

sau într-o țară asociată la Orizont 2020, 

cu condiția ca statul în cauză sau 

organismul național de finanțare să 

cofinanțeze participarea cel puțin în 

proporție de 50 %. În acest caz, entitățile 

în cauză sunt eligibile pentru finanțare 

din partea Uniunii. 

 

 

Amendamentul  43 

Propunere de decizie 

Articolul 11 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În cadrul punerii în aplicare a 

PRIMA, statele participante iau măsurile 

legislative, de reglementare, administrative 

sau de altă natură necesare pentru a proteja 

interesele financiare ale Uniunii, în special 

pentru a asigura recuperarea în întregime a 

oricăror sume datorate Uniunii în 

conformitate cu Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul 

delegat (UE) nr. 1268/2012. 

5. În cadrul punerii în aplicare a 

PRIMA, statele participante iau măsurile 

legislative, de reglementare, administrative 

sau de altă natură necesare pentru a proteja 

interesele financiare ale Uniunii, în special 

pentru a asigura recuperarea în întregime a 

oricăror sume datorate Uniunii în 

conformitate cu Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul 

delegat (UE) nr. 1268/2012. Un cuantum 

maxim de 200 de milioane EUR poate fi 

recuperat astfel. Fiecare stat participant 

este responsabil doar pentru cuantumul 

de fonduri europene primit de entitățile 

stabilite pe teritoriul său și pentru un 

cuantum total cel mult egal cu contribuția 

sa la PRIMA. Statele participante nu sunt 

responsabile de finanțarea primită de o 

entitate stabilită într-o țară care nu 

participă la PRIMA.  

 

 

Amendamentul   44 

Propunere de decizie 

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Organismele PRIMA-IS includ: 1. Organismele PRIMA-IS, al căror 

scop specific este să fie eficiente, includ: 

 

 

Amendamentul  45 

Propunere de decizie 

Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Consiliul de administrație; (b) Consiliul de conducere; 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de decizie 

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

PRIMA-IS este guvernată de Adunarea 

generală, în care sunt reprezentate toate 

statele participante. Adunarea generală 

este organul de decizie al PRIMA-IS. 

PRIMA-IS este guvernată de Comitetul 

director, în care sunt reprezentate toate 

statele participante. Comitetul director este 

organul de decizie al PRIMA-IS. 

Comitetul director convoacă reuniuni 

generale ordinare și extraordinare. 

Comitetul director ordinar se întrunește 

cel puțin o dată pe an, în termen de cel 

mult 4 luni de la încheierea exercițiului 

financiar, iar Comitetul director 

extraordinar se întrunește ori de câte ori 

este necesar. 

 

 

 

Amendamentul  47 



 

AD\1119486RO.docx 23/26 PE597.388v02-00 

 RO 

Propunere de decizie 

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Adunarea generală aprobă participarea la 

PRIMA a oricărei țări terțe care nu este 

asociată la programul Orizont 2020, în 

afara celor enumerate la articolul 1 

alineatul (2), după examinarea relevanței 

participării sale pentru realizarea 

obiectivelor PRIMA. 

Comitetul director aprobă participarea la 

PRIMA a oricărei țări care nu este un stat 

membru al Uniunii pentru Mediterana și 

care nu este nici asociată la programul 

Orizont 2020, după examinarea relevanței 

participării sale pentru realizarea 

obiectivelor PRIMA. Comitetul director 

decide privind ce înseamnă un procent 

adecvat din efortul total în conformitate 

cu articolul 4 alineatul (1) litera (c). 

 

 

 

 

Amendamentul  48 

Propunere de decizie 

Articolul 12 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Adunarea generală stabilește 

numărul membrilor Consiliului de 

administrație, care nu poate fi mai mic de 

cinci, și îi desemnează. Consiliul de 

administrație supraveghează secretariatul 

PRIMA-IS. 

3. Comitetul director stabilește 

numărul membrilor consiliului de 

conducere, care nu poate fi mai mic de 

cinci, și îi desemnează pentru un mandat 

de 4 ani care poate fi reînnoit. Consiliul 

de conducere se întrunește cel puțin din 3 

în 3 luni sau ori de câte ori este necesar. 
Consiliul de conducere supraveghează 

secretariatul PRIMA-IS. 

 

 

Amendamentul   49 

Propunere de decizie 

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) asigură transparența activităților 

desfășurate de PRIMA. 
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