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KORT BEGRUNDELSE 

Spørgsmålet om vandforvaltning og dermed om fødevaresikkerheden er en udfordring, som 

Den Europæiske Union bør tage på sig. Vandfattigdom, defineret som manglende adgang til 

vand i en mængde eller af en kvalitet, der er tilstrækkelig til at opfylde de basale personlige 

behov, berører ifølge Kommissionen omkring 180 mio. mennesker i Middelhavsområdet, 

hvilket går ud over sundheden og stabiliteten for befolkningerne på begge sider af 

Middelhavet. Det er derfor vigtigt, at EU fremmer og styrker PRIMA-initiativet så hurtigt 

som muligt. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at presset på vandressourcerne har været konstant 

stigende i mange områder og vandløbsoplande på grund af såvel efterspørgslen fra 

befolkningen som forøgelsen af de kunstvandede arealer, hvilket udgør en trussel mod visse 

små lokale økonomier samt områder omfattet af en særlig miljøbeskyttelse.  

Udviklingen af PRIMA-initiativet bør derfor tage udgangspunkt i en holistisk tilgang, der 

tager hensyn til såvel den effektive udnyttelse af de kunstvandede arealer, afgrøderne og 

byernes vandforsyning som beskyttelsen af naturområder, vådområder og særligt beskyttede 

områder i overensstemmelse med EU-lovgivningen, herunder navnlig vandrammedirektivet.  

Dialogen mellem de to sider af Middelhavet inden for rammerne af PRIMA-initiativet kan 

anvendes til at forebygge virkningerne af klimaændringerne og imødegå parallelle 

udfordringer såsom ørkendannelse. Med henblik herpå bør inddragelsen af 

Middelhavsunionen, som allerede har en stor erfaring, spille en vigtig rolle i såvel 

udviklingen som forvaltningen af partnerskabet.  

Det er imidlertid nødvendigt at ændre visse dele af afgørelsen for at forbedre forvaltningen af 

PRIMA og sikre en bedre og mere effektiv brug af de tilgængelige midler til projekter, der 

tager sigte på forskning og udvikling, idet en mere effektiv udnyttelse af de midler, der er 

afsat til PRIMA, vil gøre det lettere at skabe de nødvendige betingelser for økonomisk vækst 

og skabelse af anstændige arbejdspladser i Middelhavslandene, som er blandt de hårdest 

ramte af den økonomiske krise og har den højeste arbejdsløshed, især blandt de unge. 

Efter debatten på plenarmødet i Strasbourg den 15. december 2014 stod det klart, at EU's 

deltagelse i PRIMA er vigtig på grund af den fremdrift og merværdi, den giver. Endvidere 

fremhævede man betydningen af vandressourcerne i udviklingslandene og nødvendigheden 

af, at projekterne giver knowhow omkring anvendelsen af vedvarende energi i 

vandinfrastruktur, f.eks. i forbindelse med vandpumper, med henblik på at udvikle mere 

bæredygtige afgrøder. 

Opnåelse af fødevaresikkerhed og sikring af vandressourcerne bør også være en central 

forpligtelse for Unionen i dens naboskabspolitik, bl.a. for at sikre stabilitet og udvikling i 

nabolandene. Det partnerskab, der er resultatet af konferencen om forskning og innovation i 

Barcelona i april 2012, kan danne grundlag herfor. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
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Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Ethvert tredjeland, der ikke er 

associeret med Horisont 2020, og som ikke 

fremgår af stk. 2, kan deltage i PRIMA, 

forudsat at: 

4. Ethvert tredjeland, der ikke er 

associeret med Horisont 2020, og som ikke 

fremgår af stk. 2, kan deltage i PRIMA, 

forudsat at: 

a) det opfylder betingelsen i artikel 4, 

stk. 1, litra c), i denne afgørelse 

a) det opfylder betingelsen i artikel 4, 

stk. 1, litra c), i denne afgørelse 

b) PRIMA-GS godkender dets 

deltagelse i PRIMA efter at have undersøgt 

relevansen af dets deltagelse med henblik 

på at nå PRIMA's mål, og 

b) PRIMA-GS godkender dets 

deltagelse i PRIMA efter at have undersøgt 

relevansen af dets deltagelse med henblik 

på at nå PRIMA's mål, og 

c) det indgår en international aftale 

med Unionen, der indeholder vilkårene og 

betingelserne for dets deltagelse i PRIMA. 

c) det indgår en international aftale 

med Unionen, der indeholder vilkårene og 

betingelserne for dets deltagelse i PRIMA. 

Hvis landet opfylder kravene i det første 

afsnit, betragtes det som deltagerland i 

denne afgørelse. 

Hvis landet opfylder kravene i dette stykke, 

betragtes det som deltagerland i denne 

afgørelse. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PRIMA's generelle mål er at 

udvikle fuldt ud afprøvede og 

demonstrerede fælles innovative løsninger 

til vandforsyning og fødevaresystemer i 

Middelhavsområdet, at gøre dem mere 

modstandsdygtige over for 

klimaændringer, mere virkningsfulde, 

omkostningseffektive og bæredygtige og 

1. PRIMA's generelle mål er at 

opbygge forsknings- og 

innovationskapacitet og udvikle fælles 

innovative løsninger til 

landbrugsfødevare- og 

vandforvaltningssystemer i 

Middelhavsområdet for at gøre dem mere 

modstandsdygtige over for 
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bidrage til at løse ernærings-, sundheds-, 

trivsels- og migrationsproblemer på et 

højere niveau. 

klimaændringer, mere virkningsfulde, 

omkostningseffektive og bæredygtige og 

for at bidrage til at løse vandmangels-, 

fødevaresikkerheds-, ernærings-, 

sundheds-, trivsels- og 

migrationsproblemer på et tidligere trin. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) formulering af en stabil, langsigtet, 

fælles strategisk dagsorden for 

vandforsyning og fødevaresystemer 

i) formulering af en langsigtet, fælles 

strategisk dagsorden for systemer for 

forvaltning, produktion og levering af 

vand og landbrugsfødevarer; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) fokus i alle nationale FoI-

programmer på gennemførelsen af den 

strategiske dagsorden 

ii) fokus i alle relevante nationale FoI-

programmer på gennemførelsen af den 

strategiske dagsorden 

Or. es 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra iii 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) strukturel inddragelse af alle 

relevante offentlige og private aktører i 

gennemførelsen af den strategiske 

dagsorden ved at samle viden og 

finansielle ressourcer for at opnå den 

nødvendige kritiske masse 

iii) inddragelse af alle relevante 

offentlige og private aktører i 

gennemførelsen af den strategiske 

dagsorden ved at samle viden og 

finansielle ressourcer for at opnå den 

nødvendige kritiske masse 

Or. es 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Artikel 4 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vurderer, om 

deltagerlandene opfylder deres 

forpligtelser, navnlig via de første to årlige 

arbejdsplaner for PRIMA. Efter denne 

vurdering revideres det maksimale bidrag 

fra Unionen i artikel 3, stk. 1, i 

overensstemmelse med artikel 9. 

3. Kommissionen vurderer, om 

deltagerlandene opfylder deres 

forpligtelser, navnlig via de første to årlige 

arbejdsplaner for PRIMA. Efter denne 

vurdering kan det maksimale bidrag fra 

Unionen i artikel 3, stk. 1, revideres i 

overensstemmelse med artikel 9. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) eventuelt finansielle bidrag til 

PRIMA-GS med hensyn til at finansiere 

indirekte aktioner, jf. artikel 6, stk. 1, litra 

a) 

a) eventuelt finansielle bidrag eller 

bidrag i form af naturalier til PRIMA-GS 

med hensyn til at finansiere indirekte 

aktioner, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) 

Or. es 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) finansielle bidrag eller bidrag i 

form af naturalier til gennemførelse af 

aktiviteter, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) og 

b) finansielle bidrag eller bidrag i 

form af naturalier til gennemførelse af 

aktiviteter, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) og b), 

og 

Or. es 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Artikel 5 – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) finansielle bidrag til det af PRIMA-

GS's administrationsbudget, der ikke 

dækkes af Unionens bidrag som angivet i 

artikel 3, stk. 3, litra b). 

c) finansielle bidrag eller bidrag i 

form af naturalier til det af PRIMA-GS's 

administrationsbudget, der ikke dækkes af 

Unionens bidrag som angivet i artikel 3, 

stk. 3, litra b). 

Or. es 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Artikel 5 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Bidrag i form af naturalier, jf. stk. 

2, litra b), består af omkostninger afholdt af 

deltagerlandenes nationale 

finansieringsorganer i forbindelse med 

gennemførelse af aktiviteter, jf. artikel 6, 

3. Bidrag i form af naturalier, jf. stk. 

2, litra b), består af omkostninger afholdt af 

deltagerlandene i forbindelse med 

gennemførelse af aktiviteter, jf. artikel 6, 

eller i forbindelse med PRIMA-GS' 
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stk. 1, litra b), med fradrag af Unionens 

eventuelle direkte eller indirekte finansielle 

bidrag til disse omkostninger. 

administrationsbudget, med fradrag af 

Unionens eventuelle direkte eller indirekte 

finansielle bidrag til disse omkostninger. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Artikel 5 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Bidragene i stk. 2, litra a) og b), der 

tæller som bidrag fra deltagerlande, ydes 

efter denne afgørelses ikrafttræden for de 

aktiviteter, som er omfattet af den første 

årlige arbejdsplan for PRIMA, og efter 

PRIMA-GS har vedtaget de efterfølgende 

årlige arbejdsplaner. 

5. Bidragene i stk. 2, litra a) og b), der 

tæller som bidrag fra deltagerlande, ydes 

efter denne afgørelses ikrafttræden for de 

aktiviteter, som er omfattet af den første 

årlige arbejdsplan for PRIMA, og i løbet af 

kalenderåret (1. januar - 31. december) 

for de efterfølgende årlige arbejdsplaner. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PRIMA støtter følgende aktiviteter: 1. PRIMA støtter aktioner, der 

finansieres af deltagerlandenes nationale 

finansieringsorganer, og som består i 

følgende: 

Or. es 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) indirekte aktioner, jf. forordning 

(EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 

1291/2013 finansieret af PRIMA-GS i 

overensstemmelse med artikel 7, primært i 

form af tilskud efter tværnationale åbne 

indkaldelser af konkurrerende forslag 

arrangeret af PRIMA-GS, herunder: 

udgår 

i) forsknings- og 

innovationsaktioner samt 

innovationsaktioner, herunder 

demonstrations- og pilotprojekter, forsøg, 

prækommerciel anvendelse, navnlig med 

hensyn til højere niveauer af teknologisk 

beredskab 

 

ii) koordinerings- og støtteaktioner 

med fokus på formidling og opsøgende 

arbejde for at fremme PRIMA, så det får 

den størst mulige virkning 

 

Or. es 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) aktiviteter finansieret af 

deltagerlandene gennem deres nationale 

finansieringsorganer uden Unionens 

bidrag, navnlig også med hensyn til højere 

niveauer af teknologisk beredskab og 

bestående af: 

b) aktiviteter finansieret af 

deltagerlandene uden Unionens bidrag 

Or. es 



 

PE597.388v01-00 10/22 PA\1113503DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) aktiviteter under deltagerlandenes 

nationale programmer. 

udgår 

Or. es 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Aktiviteterne omfatter forsknings- 

og innovationsaktioner samt 

innovationsaktioner, herunder innovative 

demonstrationer, pilotanlæg, forsøg, 

prækommerciel anvendelse, navnlig med 

hensyn til højere niveauer af teknologisk 

beredskab, via projekter i såvel lille som 

stor skal med hensyn til budget og 

deltagerantal. 

 De omfatter endvidere koordinerings- og 

støtteaktioner med fokus på formidling og 

opsøgende arbejde for at fremme PRIMA, 

så det får den størst mulige virkning. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. PRIMA gennemføres på grundlag 

af årlige arbejdsplaner, som skal vedtages 

af PRIMA-GS efter Kommissionens 

godkendelse ved udgangen af det 

foregående år. Som en undtagelse kan 

PRIMA's årlige arbejdsplan for 2018 

vedtages inden den 31. marts 2018. 

PRIMA-GS offentliggør den årlige 

arbejdsplan. 

2. PRIMA gennemføres på grundlag 

af årlige arbejdsplaner, som skal vedtages 

af PRIMA-GS efter Kommissionens 

godkendelse ved udgangen af det 

foregående år. PRIMA-GS fremsender 

disse programmer til Kommissionen 

senest ved udgangen af det foregående år. 

Som en undtagelse fremsendes PRIMA's 

årlige arbejdsplan for 2018 senest den 31. 

marts 2018. PRIMA-GS offentliggør den 

årlige arbejdsplan. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Aktiviteter må kun finansieres 

under PRIMA, hvis de fremgår af den 

årlige arbejdsplan for PRIMA. Den årlige 

arbejdsplan for PRIMA skal skelne mellem 

aktiviteterne i stk. 1, litra a), aktiviteterne i 

stk. 1, litra b), og PRIMA-GS's 

administrationsomkostninger. Den skal 

fastlægge deres skønnede udgifter samt 

budgettildelingen til aktiviteter, der 

finansieres med Unionens bidrag, og til 

aktiviteter, der finansieres af 

deltagerlandene gennem deres nationale 

finansieringsorganer uden Unionens 

bidrag. Den årlige arbejdsplan for PRIMA 

omfatter også den skønnede værdi af 

deltagerlandenes bidrag i form af 

naturalier, jf. artikel 5, stk. 2, litra b). 

3. Aktiviteter må kun finansieres 

under PRIMA, hvis de fremgår af den 

årlige arbejdsplan for PRIMA. Den årlige 

arbejdsplan for PRIMA skal skelne mellem 

aktiviteterne i stk. 1, litra a), aktiviteterne i 

stk. 1, litra b), og PRIMA-GS's 

administrationsomkostninger. Den årlige 

arbejdsplan for PRIMA omfatter også den 

skønnede værdi af deltagerlandenes bidrag 

i form af naturalier, jf. artikel 5, stk. 2, litra 

b). 

Or. es 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De aktiviteter, som deltagerlandene 

skal finansiere gennem deres nationale 

finansieringsorganer uden Unionens 

bidrag, må kun medtages i den årlige 

arbejdsplan for PRIMA efter et positivt 

resultat af deres eksterne uafhængige 

vurdering i en international peer review 

med hensyn til PRIMA's mål arrangeret 

af PRIMA-GS. 

5. De aktiviteter, som deltagerlandene 

skal finansiere gennem deres nationale 

finansieringsorganer uden Unionens 

bidrag, må kun medtages i den årlige 

arbejdsplan for PRIMA, efter at deres 

bidrag til PRIMA's mål er blevet vurderet 

positivt af PRIMA-GS, som i tilfælde af 

tvivl kan anmode om en uafhængig, 

ekstern peer review-evaluering. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Aktiviteter i den årlige arbejdsplan 

for PRIMA, som finansieres af 

deltagerlandene gennem deres nationale 

finansieringsorganer uden bidrag fra 

Unionen, gennemføres i overensstemmelse 

med fælles principper, som skal vedtages 

af PRIMA-GS efter Kommissionens 

godkendelse. I de fælles principper skal der 

tages højde for principperne i denne 

afgørelse, i afsnit VI i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 og i forordning 

(EU) nr. 1290/2013, navnlig principperne 

om ligebehandling, gennemsigtighed, 

uafhængig peer review-evaluering og 

udvælgelse. PRIMA-GS skal også efter at 

have indhentet Kommissionens 

godkendelse vedtage deltagerlandenes 

rapporteringskrav til PRIMA-GS, herunder 

med hensyn til indikatorer indarbejdet i 

6. Aktiviteterne i den årlige 

arbejdsplan for PRIMA gennemføres i 

overensstemmelse med fælles principper, 

som skal vedtages af PRIMA-GS efter 

Kommissionens godkendelse. I de fælles 

principper skal der tages højde for 

balancen mellem Middelhavets nordlige 

og sydlige bredder samt principperne i 

denne afgørelse, i afsnit VI i forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 og i 

forordning (EU) nr. 1290/2013, navnlig 

principperne om ligebehandling, 

gennemsigtighed, uafhængig peer review-

evaluering og udvælgelse. PRIMA-GS skal 

også efter at have indhentet 

Kommissionens godkendelse vedtage 

deltagerlandenes rapporteringskrav til 

PRIMA-GS, herunder med hensyn til 

indikatorer indarbejdet i hver af disse 
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hver af disse aktiviteter. aktiviteter. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 7 – litra a  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Forslagene gælder tværnationale 

projekter med deltagelse af mindst tre 

uafhængige retlige enheder, som er 

etableret i tre forskellige deltagerlande, 

hvoraf: 

udgår 

i) én er etableret i en medlemsstat 

eller i et land, der er associeret med 

Horisont 2020, og 

 

ii) én er etableret i et tredjeland, som 

betragtes som deltagerland i 

overensstemmelse med denne afgørelse 

inden fristen for indsendelse i henhold til 

den relevante indkaldelse af forslag. 

 

Or. es 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 7 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Forslagene udvælges efter 

tværnationale indkaldelser af forslag og 

gennem en totrinsprocedure. Trin 1 består 

af en gennemgang på nationalt eller 

tværnationalt plan af forslag indsendt af 

retlige enheder, som er berettigede til 

finansiering under de relevante nationale 

programmer. Trin 2 består af en enkelt 

b) Forslagene udvælges efter 

tværnationale indkaldelser af forslag. 

Forslagene evalueres med bistand fra 

mindst tre uafhængige eksperter på 

grundlag af følgende tildelingskriterier: 

ekspertise, indvirkning, kvalitet og 

effektivitet i gennemførelsen. 
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uafhængig peer review arrangeret af 

PRIMA-GS. I trin 2 evalueres forslagene 

med bistand fra mindst tre uafhængige 

eksperter på grundlag af følgende 

tildelingskriterier: ekspertise, indvirkning, 

kvalitet og effektivitet i gennemførelsen. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 7 – litra c  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Forslag prioriteres efter 

bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen 

foretages af PRIMA-GS på grundlag af 

denne rækkefølge. Deltagerlandene aftaler 

en passende finansieringsmåde, der giver 

mulighed for at finansiere så mange forslag 

som muligt på grundlag af denne 

rækkefølge, navnlig ved at tilvejebringe 

reservebeløb til de nationale bidrag til 

indkaldelser af forslag. 

c) Forslag prioriteres efter 

bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen 

foretages af PRIMA-GS på grundlag af 

denne rækkefølge. Deltagerlandene aftaler 

en passende udvælgelsesmetode, der giver 

mulighed for at finansiere så mange forslag 

som muligt på grundlag af denne 

rækkefølge, navnlig ved at tilvejebringe 

reservebeløb til de nationale bidrag til 

indkaldelser af forslag. Hvis et eller flere 

projekter ikke kan finansieres på grund af 

manglende budgetmidler, kan de 

umiddelbart efterfølgende projekter 

vælges. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 2 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Som undtagelse fra artikel 9, stk. 1, 

litra b), i forordning (EU) nr. 1290/2013 

skal der som deltagere etableres mindst tre 

2. Som undtagelse fra artikel 9, stk. 1, 

litra b), i forordning (EU) nr. 1290/2013 

skal der som deltagere etableres mindst tre 



 

PA\1113503DA.docx 15/22 PE597.388v01-00 

 DA 

retlige enheder i tre forskellige 

deltagerlande, hvoraf: 

retlige enheder i tre forskellige lande, der 

betragtes som deltagerlande i 

overensstemmelse med denne afgørelse 

inden for fristen for indsendelse i henhold 

til den relevante indkaldelse af forslag, 

hvoraf: 

Or. es 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) én er etableret i en medlemsstat 

eller i et land, der er associeret med 

Horisont 2020, og 

a) én er etableret i Egypten, Israel, 

Jordan, Libanon, Marokko eller 

Tunesien, eller ethvert andet medlem af 

Middelhavsunionen, som ikke er EU-

medlemsstat, og 

Or. es 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) én er etableret i et tredjeland, som 

betragtes som deltagerland i 

overensstemmelse med denne afgørelse 

inden fristen for indsendelse i henhold til 

den relevante indkaldelse af forslag. 

b) én er etableret i et land, som ikke er 

omfattet af det foregående litra. 

Or. es 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Ud over de deltagere, som er 

berettiget til finansiering i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 

1290/2013, er enhver retlig enhed, som er 

etableret i et deltagerland, berettiget til 

finansiering. 

4. Som undtagelse fra artikel 10, stk. 

1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 er kun 

retlige enheder, som er etableret i et 

deltagerland, berettiget til finansiering. 

Som undtagelse fra artikel 24 i forordning 

(EU) nr. 1290/2013 skal aktiviteter i 

henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i 

denne afgørelse koordineres af en 

modtager, der er etableret i et 

deltagerland. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 4 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Uanset ovenstående kan 

indkaldelser under PRIMA være åbne for 

deltagelse af enhver enhed etableret i et 

land, der er medlem i Middelhavsunionen 

eller associeret med Horisont 2020, 

forudsat at enhedens land eller nationale 

finansieringsorgan bidrager med mindst 

50 % til finansieringen af denne 

deltagelse. I dette tilfælde er sådanne 

enheder berettigede til finansiel støtte fra 

Unionen. 

Or. es 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til afgørelse 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af en positiv 

forudgående vurdering af PRIMA-GS i 

overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

fastlæggelse af passende finansielle 

garantier i overensstemmelse med artikel 

58, stk. 1, litra c), nr. vi), indgår 

Kommissionen på vegne af Unionen en 

delegationsaftale og aftaler om årlig 

overførsel af midler med PRIMA-GS. 

1. Med forbehold af en positiv 

forudgående vurdering af PRIMA-GS i 

overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

fastlæggelse af passende finansielle 

garantier i overensstemmelse med artikel 

11a i denne afgørelse indgår 

Kommissionen på vegne af Unionen en 

delegationsaftale og aftaler om årlig 

overførsel af midler med PRIMA-GS. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til afgørelse 

Artikel 11 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. I forbindelse med gennemførelsen 

af PRIMA træffer deltagerlandene de 

lovgivningsmæssige, forskriftsmæssige, 

administrative og andre foranstaltninger, 

der er nødvendige for at beskytte Unionens 

finansielle interesser, især for at sikre 

fuldstændig inddrivelse af Unionens 

fordringer i overensstemmelse med 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012. 

5. I forbindelse med gennemførelsen 

af PRIMA træffer deltagerlandene de 

lovgivningsmæssige, forskriftsmæssige, 

administrative og andre foranstaltninger, 

der er nødvendige for at beskytte Unionens 

finansielle interesser, især for at sikre 

fuldstændig inddrivelse af Unionens 

fordringer i overensstemmelse med 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012. 

Inddrivelsen skal være begrænset til et 

maksimum på 200 000 000 EUR. Hvert 

deltagerland er kun ansvarligt for de EU-

midler, som modtages af enheder etableret 

på dets område, og kun for et samlet beløb 

svarende til dets bidrag til PRIMA-

programmet. Deltagerlandene er ikke 

ansvarlige for finansiering modtaget af en 
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enhed etableret i et land, der ikke deltager 

i PRIMA. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til afgørelse 

Artikel 11 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11a 

 Prima-GS' ansvar over for Unionen 

 1. Garantifonden i Horisont 2020-

programmet dækker enhver PRIMA-GS-

gæld til Unionen i forbindelse med enhver 

aktivitet udført af PRIMA-GS som led i 

gennemførelsen af afgørelsen. 

 2. 5 % af det i artikel 3, stk. 1, 

omhandlede bidrag fra Unionen overføres 

til denne fond. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) generalforsamlingen a) bestyrelsen, som skal have en 

formand og en medformand 

Or. es 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bestyrelsen b) direktionen 

Or. es 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) sekretariatet c) sekretariatet, under ledelse af 

direktøren 

Or. es 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. PRIMA-GS ledes af en 

generalforsamling, hvor alle deltagerlande 

er repræsenteret. Generalforsamlingen er 

det ledende organ for PRIMA-GS. 

2. PRIMA-GS ledes af bestyrelsen, 

hvor alle deltagerlande er repræsenteret. 

Bestyrelsen er det ledende organ for 

PRIMA-GS. 

Or. es 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generalforsamlingen vedtager efter at 

have indhentet Kommissionens 

godkendelse: 

Bestyrelsen vedtager efter at have 

indhentet Kommissionens godkendelse: 

Or. es 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generalforsamlingen skal godkende 

enhver deltagelse i PRIMA af et 

tredjeland, der ikke er associeret med 

Horisont 2020, og som ikke fremgår af 

listen i artikel 1, stk. 2, efter at have 

undersøgt relevansen af dets deltagelse 

med hensyn til at opfylde PRIMA's mål. 

Bestyrelsen skal godkende enhver 

deltagelse i PRIMA af et land, der ikke er 

medlem af Middelhavsunionen eller 

associeret med Horisont 2020, efter at 

have undersøgt relevansen af dets 

deltagelse med hensyn til at opfylde 

PRIMA's mål. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvert deltagerland har kun én stemme i 

generalforsamlingen. Beslutningerne 

træffes ved konsensus. Hvis der ikke kan 

opnås konsensus, træffer 

generalforsamlingen sine beslutninger ved 

et flertal på mindst 75 % af stemmerne. 

Hvert deltagerland har kun én stemme i 

bestyrelsen. Beslutningerne træffes ved 

konsensus. Hvis der ikke kan opnås 

konsensus, træffer bestyrelsen sine 

beslutninger ved et flertal på mindst 75 % 
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Godkendelse af deltagelse i PRIMA for 

ethvert tredjeland, som ikke er associeret 

med Horisont 2020, og som ikke fremgår 

af listen i artikel 1, stk. 2, sker ved 

enstemmighed. 

af stemmerne. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Unionen, repræsenteret ved 

Kommissionen, indbydes til alle møderne i 

generalforsamlingen som observatør og 

kan deltage i drøftelserne. Den modtager 

alle nødvendige dokumenter. 

Unionen, repræsenteret ved 

Kommissionen, indbydes til alle møderne i 

bestyrelsen som observatør og kan deltage 

i drøftelserne. Den modtager alle 

nødvendige dokumenter. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Generalforsamlingen bestemmer 

antallet af bestyrelsesmedlemmer, som 

ikke skal være mindre end fem, og udpeger 

disse. Bestyrelsen fører tilsyn med 

sekretariatet for PRIMA-GS. 

3. Bestyrelsen bestemmer antallet af 

direktionsmedlemmer, som ikke må være 

mindre end fem, og udpeger disse. 

Direktionen fører tilsyn med sekretariatet 

for PRIMA-GS. 

Or. es 
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Ændringsforslag  41 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Generalforsamlingen opretter 

sekretariatet for PRIMA-GS som det 

udøvende organ for PRIMA. 

4. Sekretariatet for PRIMA-GS er det 

udøvende organ for PRIMA. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Generalforsamlingen udpeger et 

videnskabeligt rådgivende organ bestående 

af uafhængige eksperter fra 

deltagerlandene, som er kompetente på 

områder, der er relevante for PRIMA. 

Generalforsamlingen fastsætter antallet af 

medlemmer af det videnskabelige 

rådgivende organ, deres stemmeret og de 

nærmere bestemmelser for deres udpegelse 

i overensstemmelse med artikel 40 i 

forordning (EU) nr. 1290/2013. 

5. Bestyrelsen udpeger et 

videnskabeligt rådgivende organ bestående 

af uafhængige eksperter fra 

deltagerlandene, som er kompetente på 

områder, der er relevante for PRIMA, ikke 

kun på det akademiske område, men også 

på det praktiske videnskabelige plan 

vedrørende, innovation, videnoverførsel 

og andre områder af relevans for PRIMA. 

Bestyrelsen fastsætter antallet af 

medlemmer af det videnskabelige 

rådgivende organ og de nærmere 

bestemmelser for deres udpegelse i 

overensstemmelse med artikel 40 i 

forordning (EU) nr. 1290/2013. 

Or. es 

 

 

 

 

 


