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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions 

deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), 

der iværksættes af flere medlemsstater 

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0662), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 185 og 188 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0421/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-

0000/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) I overensstemmelse med artikel 19, 

stk. 2, i forordning (EU) nr. 1291/2013, er 

forsknings- og innovationsaktiviteter, der 

gennemføres under Horisont 2020, 

herunder alle mulige offentlig-offentlige 
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partnerskaber som f.eks. PRIMA, 

udelukkende rettet mod civile 

anvendelsesformål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Fuld gennemførelse af 

menneskers ret til vand og sanitet, som er 

anerkendt af FN og nyder opbakning fra 

EU’s medlemsstater, er en forudsætning 

for liv, og en god forvaltning af 

vandressourcerne spiller en afgørende 

rolle for at sikre en bæredygtig 

vandanvendelse og beskyttelse af jordens 

naturkapital. Den kombinerede virkning 

af menneskelig aktivitet og 

klimaforandringer har resulteret i, at hele 

Middelhavsområdet er klassificeret som 

en halvørkenregion med vandknaphed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Forsknings- og 

innovationsaktiviteter, der hører under 

denne forordnings anvendelsesområde, 

skal fuldt ud respektere de 

grundlæggende rettigheder og overholde 

de principper, som bl.a. er anerkendt i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Sådanne 

aktiviteter bør overholde alle retlige 
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forpligtelser, herunder international lov 

og De Forenede Nationers pagt, navnlig 

artikel 73 vedrørende ikkeselvstyrende 

områder, og enhver relevant afgørelse 

vedtaget af Kommissionen, herunder 

Kommissionens meddelelse 2013/C 

205/051, og Domstolens retspraksis, 

herunder dom af 21. december 2016 i sag 

C-104/16 P, såvel som etiske principper, 

hvilket indbefatter at undgå at krænke 

forskningsintegriteten. 

 _________________ 

 1a Kommissionens retningslinjer for, 

hvorvidt israelske enheder og deres 

aktiviteter i de områder, som har været 

besat af Israel siden juni 1967, kan 

komme i betragtning til tilskud, priser og 

finansielle instrumenter, der finansieres 

af EU fra og med 2014 (EUT C af 

19.7.2013, s. 9). 

 1b Domstolens dom af 21. december 2016, 

Rådet mod Front Polisario, C-104/16 P, 

ECLI:EU:C:2016:973. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Den 23. december 2014 forelagde 

en gruppe på 19 lande fra 

Middelhavsområdet Kommissionen et 

udkast til et fælles programinitiativ om et 

"partnerskab inden for forskning og 

innovation i middelhavsområdet" 

(PRIMA). Blandt disse lande har 14 aftalt 

at iværksætte PRIMA-initiativet ved at yde 

finansielle bidrag: Cypern, Tjekkiet, 

Frankrig, Grækenland, Italien, 

Luxembourg, Malta, Portugal og Spanien, 

som er EU-medlemsstater, Israel og 

Tunesien, som er tredjelande associeret 

(7) Den 23. december 2014 forelagde 

en gruppe på 19 lande fra 

Middelhavsområdet Kommissionen et 

udkast til et fælles programinitiativ om et 

"partnerskab inden for forskning og 

innovation i middelhavsområdet" 

(PRIMA). Blandt disse lande har 14 aftalt 

at iværksætte PRIMA-initiativet ved at yde 

finansielle bidrag: Cypern, Tjekkiet, 

Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, 

Luxembourg, Malta, Portugal og Spanien, 

som er EU-medlemsstater, Israel og 

Tunesien, som er tredjelande associeret 
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med Horisont 2020, og Egypten, Libanon 

og Marokko, som er tredjelande, der ikke 

er associeret med Horisont 2020. 

med Horisont 2020, og Egypten, Libanon 

og Marokko, som er tredjelande, der ikke 

er associeret med Horisont 2020. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) PRIMA har til formål at 

gennemføre et fælles program for 

udvikling og vedtagelse af innovative og 

integrerede løsninger til at forbedre 

effektiviteten, sikkerheden og 

bæredygtigheden af fødevareproduktionen 

i Middelhavsområdet. PRIMA skal bidrage 

til at nå de nyligt aftalte mål for bæredygtig 

udvikling og den kommende europæiske 

strategi for bæredygtig udvikling. 

(8) PRIMA har til formål at 

gennemføre et fælles program for 

udvikling og vedtagelse af innovative og 

integrerede løsninger til at forbedre 

effektiviteten, sikkerheden og 

bæredygtigheden af agrofødevaresystemer 

og vandforvaltningen i 

Middelhavsområdet. PRIMA skal bidrage 

til at nå de nyligt aftalte mål for bæredygtig 

udvikling og den kommende europæiske 

strategi for bæredygtig udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at sikre at de tredjelande, som 

ikke er associeret med Horisont 2020, 

deltager i PRIMA, nemlig Egypten, 

Libanon og Marokko, bør der stilles krav 

om internationale aftaler mellem EU og 

disse tredjelande, så de er omfattet af det 

retsgrundlag, som oprettes med denne 

afgørelse. 

(9) For at sikre at de tredjelande, som 

ikke er associeret med Horisont 2020, 

deltager i PRIMA, nemlig Egypten, 

Jordan, Libanon og Marokko, bør der 

stilles krav om internationale aftaler om 

videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
mellem EU og disse tredjelande, så de er 

omfattet af det retsgrundlag, som oprettes 

med denne afgørelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at opfylde målene i PRIMA bør 

det være muligt for ethvert andet 

tredjeland, som ikke er associeret med 

Horisont 2020, navnlig landene i det 

sydlige Middelhavsområde, at deltage, hvis 

landet bidrager til finansieringen af 

PRIMA, og hvis PRIMA-GS godkender 

dets deltagelse. Deltagelsen bør også 

fremgå af den relevante internationale 

aftale mellem tredjelandet og Unionen. 

(11) For at opfylde målene i PRIMA bør 

det være muligt for ethvert andet 

tredjeland, som ikke er associeret med 

Horisont 2020, navnlig landene i det 

sydlige Middelhavsområde, at deltage, hvis 

landet bidrager til finansieringen af 

PRIMA, og hvis PRIMA-GS godkender 

dets deltagelse. Deltagelsen bør også 

fremgå af den relevante internationale 

aftale om videnskabeligt og teknologisk 

samarbejde mellem tredjelandet og 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Barrierer, der hindrer nytilkomnes 

deltagelse i programmet, bør identificeres 

og håndteres. I denne forbindelse bør 

SMV'ers, universiteters og 

forskningscentres deltagelse fremmes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Forslagsindkaldelser, der forvaltes 

af PRIMA-GS, bør også offentliggøres på 

den fælles deltagerportal og via andre 

elektroniske formidlingsmetoder under 

Horisont 2020, som forvaltes af 

Kommissionen. 

(18) Forslagsindkaldelser, der forvaltes 

af PRIMA-GS, bør også offentliggøres på 

den fælles PRIMA deltagerportal, på 

deltagerportalen for Horisont 2020 og via 

andre elektroniske formidlingsmetoder 

under Horisont 2020, som forvaltes af 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Deltagelse i indirekte aktioner, der 

finansieres under PRIMA-GS, skal ske i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1290/20137. På grund af de specifikke 

operationelle behov i PRIMA er det 

imidlertid nødvendigt at fastsætte 

undtagelser i overensstemmelse med 

forordningens artikel 1, stk. 3. 

(21) Eftersom det overordnede mål med 

Horisont 2020 er at opnå større 

forenkling og harmonisering af Europas 

støtteordninger til forskning og 

innovation, bør offentlig-offentlige 

partnerskaber etablere enkle 

forvaltningsmodeller og forhindre, hvor 

det er muligt, at der anvendes regelsæt, 

der er forskellige fra dem for Horisont 

2020. Derfor skal deltagelse i indirekte 

aktioner, der finansieres under PRIMA-GS, 

ske i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1290/20137. På grund af de specifikke 

operationelle behov i PRIMA er det 

imidlertid nødvendigt at fastsætte et 

begrænset antal undtagelser i 

overensstemmelse med forordningens 

artikel 1, stk. 3. 

__________________ __________________ 

7Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 

om reglerne for deltagelse og formidling i 

"Horisont 2020 for forskning og innovation 

(2014-2020)" og om ophævelse af 

forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 

7Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 

om reglerne for deltagelse og formidling i 

"Horisont 2020 for forskning og innovation 

(2014-2020)" og om ophævelse af 

forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 
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af 20.12.2013, s. 81). af 20.12.2013, s. 81). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Undtagelser fra artikel 9, stk. 1, 

litra b), og fra artikel 9, stk. 3, i forordning 

(EU) nr. 1290/2013 er nødvendige for at 

redegøre for de særlige forhold, som følger 

af PRIMA's geografiske rækkevidde, ved 

at tilpasse minimumsbetingelserne for at 

kunne deltage i indirekte aktioner. For at 

sikre en afbalanceret grundlæggende 

deltagelse i indirekte aktioner i en nord-

sydkonfiguration som en undtagelse fra 

artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 

nr. 1290/2013 bør det mindste antal 

deltagere være tre retlige enheder etableret 

i tre forskellige deltagerlande, heraf én i en 

medlemsstat eller et land associeret med 

Horisont 2020 og én i et tredjeland, som er 

eller ikke er associeret med Horisont 

2020. En undtagelse fra artikel 9, stk. 3, i 

forordning (EU) nr. 1290/2013 er 

nødvendig for at sikre, at 

minimumsbetingelserne for deltagelse i 

indirekte aktioner ikke er diskriminerende 

for enheder i tredjelande, som deltager i 

PRIMA som deltagerlande. For at sikre at 

betingelserne for finansiering ikke er 

diskriminerende for enheder etableret i 

tredjelande, der deltager i PRIMA som 

deltagerlande, bør det fastlægges, at retlige 

enheder, der er etableret i deltagerlandene, 

er berettiget til finansiering ud over de 

enheder, som fremgår af artikel 10, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. 1290/2013. 

Undtagelser fra artikel 12 i forordning 

(EU) nr. 1290/2013 er nødvendige for at 

udvide samarbejdet gennem 

forslagsindkaldelser lanceret af 

(22) Undtagelser fra artikel 9, stk. 1, 

litra b), og fra artikel 9, stk. 3, i forordning 

(EU) nr. 1290/2013 er nødvendige for at 

redegøre for de særlige forhold, som følger 

af PRIMA's geografiske rækkevidde, ved 

at tilpasse minimumsbetingelserne for at 

kunne deltage i indirekte aktioner. For at 

sikre en afbalanceret grundlæggende 

deltagelse i indirekte aktioner for alle 

Middelhavets kyster som en undtagelse fra 

artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 

nr. 1290/2013 bør det mindste antal 

deltagere være tre retlige enheder etableret 

i tre forskellige deltagerlande, heraf én i en 

medlemsstat eller et land associeret med 

Horisont 2020 og én i et tredjeland, der 

betragtes som et deltagerland. En 

undtagelse fra artikel 9, stk. 3, i forordning 

(EU) nr. 1290/2013 er nødvendig for at 

sikre, at minimumsbetingelserne for 

deltagelse i indirekte aktioner ikke er 

diskriminerende for enheder i tredjelande, 

som deltager i PRIMA som deltagerlande. 

For at sikre at betingelserne for 

finansiering ikke er diskriminerende for 

enheder etableret i tredjelande, der deltager 

i PRIMA som deltagerlande, bør det 

fastlægges, at retlige enheder, der er 

etableret i deltagerlandene, er berettiget til 

finansiering ud over de enheder, som 

fremgår af artikel 10, stk. 1, i forordning 

(EU) nr. 1290/2013. Det bør være muligt 

under PRIMA, uanset artikel 10, stk. 1 og 

2, i forordning (EU) nr. 1290/2013, at 

finansiere internationale organisationer 

og enheder, der er etableret i en 



 

PE595.480v01-00 12/30 PR\1111561DA.docx 

DA 

gennemførelsesstrukturen for PRIMA i 

fællesskab med andre retlige enheder end 

tredjelande og internationale 

organisationer. 

ikkedeltagende medlemsstat, som ikke er 

berettiget til finansiering under PRIMA, 

forudsat at de specifikke betingelser, der 

er fastsat i denne forordning, er opfyldt. 
Undtagelser fra artikel 12 i forordning 

(EU) nr. 1290/2013 er nødvendige for at 

udvide samarbejdet gennem 

forslagsindkaldelser lanceret af 

gennemførelsesstrukturen for PRIMA i 

fællesskab med andre retlige enheder end 

tredjelande og internationale 

organisationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Formålet med denne afgørelse er at 

styrke integrationen og tilpasningen af 

forsknings- og innovationssystemer og -

aktiviteter i Middelhavslandene inden for 

vandforsyning og fødevaresystemer. 

Omfanget af den forskning og innovation, 

som er nødvendig for at løfte 

udfordringerne i Middelhavsområdet, er 

enormt på grund af de store og systemiske 

flaskehalse. Forskning og innovation har et 

komplekst og tværfagligt 

anvendelsesområde og kræver flere aktører 

og en grænseoverskridende tilgang. Et 

samarbejde med en lang række 

deltagerlande kan hjælpe med at øge det 

nødvendige omfang og anvendelsesområde 

ved at sammenlægge finansielle og 

intellektuelle ressourcer. Eftersom målet 

derfor bedre kan nås på EU-plan ved at 

integrere nationale tiltag i en konsekvent 

EU-strategi, ved at samle fragmenterede 

nationale forskningsprogrammer, ved at 

hjælpe med at udarbejde fælles forsknings- 

og finansieringsstrategier på tværs af 

nationale grænser og ved at opnå den 

(28) Formålet med denne afgørelse er at 

styrke integrationen og tilpasningen af 

forsknings- og innovationssystemer og -

aktiviteter i Middelhavslandene inden for 

agrofødevaresystemer og vandforvaltning. 

Omfanget af den forskning og innovation, 

som er nødvendig for at løfte 

udfordringerne i Middelhavsområdet, er 

enormt på grund af de store og systemiske 

flaskehalse. Forskning og innovation har et 

komplekst og tværfagligt 

anvendelsesområde og kræver flere aktører 

og en grænseoverskridende tilgang. Et 

samarbejde med en lang række 

deltagerlande kan hjælpe med at øge det 

nødvendige omfang og anvendelsesområde 

ved at sammenlægge finansielle og 

intellektuelle ressourcer. Eftersom målet 

derfor bedre kan nås på EU-plan ved at 

integrere nationale tiltag i en konsekvent 

EU-strategi, ved at samle fragmenterede 

nationale forskningsprogrammer, ved at 

hjælpe med at udarbejde fælles forsknings- 

og finansieringsstrategier på tværs af 

nationale grænser og ved at opnå den 
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kritiske masse af aktører og investeringer, 

kan Unionen derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. i artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne afgørelse ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål. 

kritiske masse af aktører og investeringer, 

kan Unionen derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. i artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne afgørelse ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå disse 

mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unionen deltager i partnerskabet 

for forskning og innovation i 

Middelhavsområdet ("PRIMA"), der 

iværksættes af [Cypern, Tjekkiet, Frankrig, 

Grækenland, Israel, Italien, Luxembourg, 

Malta, Portugal, Spanien og Tunesien] 

("deltagerlandene") i overensstemmelse 

med betingelserne i denne afgørelse. 

1. Unionen deltager i partnerskabet 

for forskning og innovation i 

Middelhavsområdet ("PRIMA"), der 

iværksættes af [Cypern, Tjekkiet, Frankrig, 

Tyskland, Grækenland, Israel, Italien, 

Luxembourg, Malta, Portugal, Spanien og 

Tunesien] ("deltagerlandene") i 

overensstemmelse med betingelserne i 

denne afgørelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Egypten, Libanon og Marokko 

bliver deltagerlande, forudsat at der indgås 

internationale aftaler med Unionen om 

fastlæggelse af vilkårene og betingelserne 

for deres deltagelse i PRIMA. 

2. Egypten, Jordan, Libanon og 

Marokko bliver deltagerlande, forudsat at 

der indgås internationale aftaler om 

videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
med Unionen om fastlæggelse af vilkårene 

og betingelserne for deres deltagelse i 
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PRIMA. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Alle medlemsstater og alle lande 

associeret med Horisont 2020, som ikke 

fremgår af stk. 1, kan deltage i PRIMA, 

forudsat at de opfylder betingelserne i 

artikel 4, stk. 1, litra c), i denne afgørelse. 

Medlemsstater og lande, der opfylder 

denne betingelse, betragtes som et 

deltagerland i denne afgørelse. 

3. Alle medlemsstater og alle 

tredjelande associeret med Horisont 2020, 

som ikke fremgår af stk. 1, kan deltage i 

PRIMA, forudsat at de opfylder 

betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra c), i 

denne afgørelse og navnlig overholder 

artikel 11, stk. 5. Medlemsstater og lande, 

der opfylder denne betingelse, betragtes 

som et deltagerland i denne afgørelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 og navnlig 

overholder artikel 11, stk. 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 
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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 

bidrage til at løse ernærings-, sundheds-, 

trivsels- og migrationsproblemer på et 

højere niveau. 

1. I overensstemmelse med 

prioriteringerne i Horisont 2020 er 

PRIMA's generelle mål at opbygge 

forsknings- og innovationskapacitet og 

udvikle viden og fælles innovative 

løsninger til vandforvaltning og 

agrofødevaresystemer i 

Middelhavsområdet, at gøre dem mere 

modstandsdygtige over for 

klimaændringer, mere virkningsfulde, 

omkostningseffektive og bæredygtige og 

bidrage til at løse ernærings-, sundheds-, 

trivsels- og migrationsproblemer på et 

højere niveau. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

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 stabil, langsigtet, 

fælles strategisk dagsorden for 

vandforvaltning og agrofødevaresystemer 

i Middelhavsområdet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

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 relevante nationale 

forsknings- og innovationsprogrammer på 

gennemførelsen af den strategiske 

dagsorden og koordineringen af disse 
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programmer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra ii 

 

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. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) styrkelse af finansieringen og 

gennemførelsesmulighederne for alle 

involverede aktører. 

iv) styrkelse af forsknings- og 

innovationskapaciteten for alle 

involverede aktører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unionens finansielle bidrag, 

herunder EFTA-bevillinger, til PRIMA 

udgør op til 200 000 000 EUR for at 

1. Unionens finansielle bidrag, 

herunder EFTA-bevillinger, til PRIMA 

udgør op til 200 000 000 EUR og skal 



 

PR\1111561DA.docx 17/30 PE595.480v01-00 

 DA 

matche deltagerlandenes bidrag. matche deltagerlandenes bidrag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Unionens finansielle bidrag 

udbetales over bevillingerne i Unionens 

almindelige budget, som tildeles de 

relevante parter i særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020 etableret 

ved Rådets afgørelse 2013/743/EU8 og 

navnlig over del II "'Industrielt lederskab" 

og del III "Samfundsmæssige 

udfordringer" i overensstemmelse med 

artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vi), og artikel 

60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012. 

2. Unionens finansielle bidrag som 

omhandlet i stk. 1 udbetales over 

bevillingerne i Unionens almindelige 

budget, som tildeles de relevante parter i 

særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont 2020 etableret ved Rådets 

afgørelse 2013/743/EU8 og navnlig over 

del II "'Industrielt lederskab" og del III 

"Samfundsmæssige udfordringer" i 

overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 

litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 

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

__________________ __________________ 

8Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. 

december 2013 om særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020 – 

rammeprogram for forskning og innovation 

(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 

2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 

2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 965). 

8Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. 

december 2013 om særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020 – 

rammeprogram for forskning og innovation 

(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 

2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 

2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 965). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Unionens finansielle bidrag 

anvendes af gennemførelsesstrukturen for 

3. Unionens finansielle bidrag som 

omhandlet i stk. 1 anvendes af 
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PRIMA ("PRIMA-GS") til at: gennemførelsesstrukturen for PRIMA 

("PRIMA-GS") til at: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til afgørelse 

Artikel 3 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) dække PRIMA-GS's 

administrationsomkostninger op til højst 5 

% af Unionens finansielle bidrag. 

b) dække PRIMA-GS's 

administrationsomkostninger op til højst 

6% af Unionens finansielle bidrag som 

omhandlet i stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

Som i EDCTP 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til afgørelse 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unionens finansielle bidrag er 

betinget af: 

1. Unionens finansielle bidrag som 

omhandlet i artikel 3, stk. 1, er betinget af: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til afgørelse 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at deltagerlandene eller 

organisationer udpeget af deltagerlandene 

b) at deltagerlandene eller 

organisationer udpeget af deltagerlandene 
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udpeger en enhed med status som juridisk 

person som omhandlet i artikel 58, stk. 1, 

litra c), nr. vi), i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 som PRIMA-GS. PRIMA-GS 

er ansvarlig for gennemførelsen af PRIMA, 

for at modtage, tildele og overvåge 

Unionens finansielle bidrag samt 

deltagerlandenes bidrag, hvor dette er 

relevant, og for at sikre, at der træffes alle 

nødvendige foranstaltninger for at nå 

PRIMA's mål 

udpeger en enhed med status som juridisk 

person som omhandlet i artikel 58, stk. 1, 

litra c), nr. vi), i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 som PRIMA-GS. PRIMA-GS 

er ansvarlig for gennemførelsen af PRIMA, 

for at modtage, tildele og overvåge 

Unionens finansielle bidrag som 

omhandlet i artikel 3. stk. 1, samt 

deltagerlandenes bidrag, hvor dette er 

relevant, og for at sikre, at der træffes alle 

nødvendige foranstaltninger for at nå 

PRIMA's mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til afgørelse 

Artikel 4 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) at PRIMA-GS demonstrerer sin 

kapacitet til at gennemføre PRIMA, 

herunder at modtage, tildele og overvåge 

Unionens bidrag i forbindelse med 

indirekte forvaltning af Unionens budget i 

overensstemmelse med artikel 58, 60 og 61 

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

d) at PRIMA-GS demonstrerer sin 

kapacitet til at gennemføre PRIMA, 

herunder at modtage, tildele og overvåge 

Unionens finansielle bidrag som 

omhandlet i artikel 3, stk. 1, i forbindelse 

med indirekte forvaltning af Unionens 

budget i overensstemmelse med artikel 58, 

60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til afgørelse 

Artikel 4 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Under gennemførelsen af PRIMA 

er Unionens finansielle bidrag også 

betinget af: 

2. Under gennemførelsen af PRIMA 

er Unionens finansielle bidrag som 

omhandlet i artikel 3, stk. 1, også betinget 

af: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

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 revideres det maksimale 

finansielle bidrag fra Unionen i artikel 3, 

stk. 1, i overensstemmelse med artikel 9. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

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 finansielle bidrag som angivet i 

artikel 3, stk. 3, litra b). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

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 

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

2, litra b), består af omkostninger afholdt af 

deltagerlandenes nationale 
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finansieringsorganer i forbindelse med 

gennemførelse af aktiviteter, jf. artikel 6, 

stk. 1, litra b), med fradrag af Unionens 

eventuelle direkte eller indirekte finansielle 

bidrag til disse omkostninger. 

finansieringsorganer i forbindelse med 

gennemførelse af aktiviteter, jf. artikel 6, 

stk. 1, litra b), med fradrag eventuelle 

direkte eller indirekte finansielle bidrag fra 

Unionen til disse omkostninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) forsknings- og innovationsaktioner 

samt innovationsaktioner, herunder 

demonstrations- og pilotprojekter, forsøg, 

prækommerciel anvendelse, navnlig med 

hensyn til højere niveauer af teknologisk 

beredskab 

i) forsknings- og innovationsaktioner, 

der behandler en bred vifte af 

teknologiske modenhedsgrader og sikrer 

en balance mellem små og store projekter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De årlige arbejdsplaner skal stilles 

til rådighed for de relevante 

programudvalg for særprogrammet til 

gennemførelse af Horisont 2020.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 3 
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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 skal 

fastlægge deres skønnede udgifter samt 

budgettildelingen til aktiviteter, der 

finansieres med Unionens finansielle 

bidrag som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og 

til aktiviteter, der finansieres af 

deltagerlandene gennem deres nationale 

finansieringsorganer uden Unionens 

finansielle bidrag som omhandlet i artikel 

3, stk. 1. 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. en 

 

Ændringsforslag  36 

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 uden Unionens finansielle 

bidrag som omhandlet i artikel 3, stk. 1, 

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. 

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

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 

hver af disse aktiviteter. 

6. Aktiviteter i den årlige arbejdsplan 

for PRIMA, som finansieres af 

deltagerlandene uden Unionens finansielle 

bidrag som omhandlet i artikel 3, stk. 1, 

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 

hver af disse aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

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 

uafhængig peer review arrangeret af 

PRIMA-GS. I trin 2 evalueres forslagene 

b) Forslagene udvælges efter 

tværnationale indkaldelser af forslag og 

evalueres med bistand fra mindst tre 

uafhængige eksperter på grundlag af 

følgende tildelingskriterier: ekspertise, 

indvirkning, kvalitet og effektivitet i 

gennemførelsen. 
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med bistand fra mindst tre uafhængige 

eksperter på grundlag af følgende 

tildelingskriterier: ekspertise, indvirkning, 

kvalitet og effektivitet i gennemførelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Alle indkaldelser af forslag og 

projekter gøres omgående tilgængelige i 

Horisont 2020-databasen ECORDA. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

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 og 2, i forordning (EU) 

nr. 1290/2013 er følgende deltagere 

berettiget til finansiering gennem PRIMA-

GS: 

 a)  enhver retlig enhed, der er oprettet 

i henhold til EU-lovgivningen, og som er 

etableret i et deltagerland 

 b)  enhver international europæisk 

interesseorganisation. 

 4a.  Er der tale om en international 

organisation, som ikke er berettiget til 

støtte under PRIMA-GS, kan støtte 

tildeles, hvis mindst én af følgende 

betingelser er opfyldt: 
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 a)  organisationens deltagelse 

betragtes af PRIMA-GS som absolut 

nødvendig for aktionens gennemførelse 

 b)  finansieringen fastsættes i en 

bilateral aftale om videnskabeligt og 

teknologisk samarbejde eller i andre 

aftaler mellem EU og den internationale 

organisation. 

 4b.  Er der tale om en retlig enhed, der 

er oprettet i henhold til EU-lovgivningen, 

og som er etableret i et land, der ikke er et 

deltagerland, kan støtte under PRIMA-GS 

tildeles, hvis mindst én af følgende 

betingelser er opfyldt: 

 a)  enhedens deltagelse betragtes af 

PRIMA-GS som absolut nødvendig for 

aktionens gennemførelse 

 b)  der indgås en ad hoc-

finansieringsaftale mellem PRIMA-GS og 

det tredjeland, hvor den retlige enhed er 

etableret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til afgørelse 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis PRIMA ikke gennemføres 

eller gennemføres utilstrækkeligt, delvist 

eller forsinket, kan Kommissionen 

indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller 

tilbageholde Unionens finansielle bidrag i 

overensstemmelse med den igangværende 

gennemførelse af PRIMA. 

1. Hvis PRIMA ikke gennemføres 

eller gennemføres utilstrækkeligt, delvist 

eller forsinket, kan Kommissionen 

indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller 

tilbageholde Unionens finansielle bidrag 

som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i 

overensstemmelse med den igangværende 

gennemførelse af PRIMA. 

Or. en 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til afgørelse 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis deltagerlandene ikke bidrager 

eller bidrager delvist eller forsinket til 

finansieringen af PRIMA, kan 

Kommissionen indstille, forholdsmæssigt 

nedsætte eller tilbageholde Unionens 

finansielle bidrag, idet den tager hensyn til 

det finansieringsbeløb, som 

deltagerlandene har afsat til 

gennemførelsen af PRIMA. 

2. Hvis deltagerlandene ikke bidrager 

eller bidrager delvist eller forsinket til 

finansieringen af PRIMA, kan 

Kommissionen indstille, forholdsmæssigt 

nedsætte eller tilbageholde Unionens 

finansielle bidrag som omhandlet i artikel 

3, stk. 1, idet den tager hensyn til det 

finansieringsbeløb, som deltagerlandene 

har afsat til gennemførelsen af PRIMA. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) at forvalte de finansielle bidrag fra 

Unionen og deltagerlandene og rapportere 

om deres anvendelse 

d) at forvalte Unionens finansielle 

bidrag som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og 

de finansielle bidrag fra deltagerlandene 

og rapportere om deres anvendelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generalforsamlingen kan oprette 

specialiserede arbejdsgrupper under det 

videnskabelige rådgivende organ med 

yderligere uafhængige eksperter til 

specifikke opgaver. 

udgår 
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Or. en 

Begrundelse 

For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed bør udbredelsen af grupper undgås. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) efter omstændighederne rådgive 

generalforsamlingen om oprettelse af 

videnskabelige underudvalg, taskforcer og 

specialiserede arbejdsgrupper. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed bør udbredelsen af grupper undgås. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til afgørelse 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 30. juni 2022 

gennemfører Kommissionen en foreløbig 

evaluering af PRIMA. Kommissionen 

udarbejder en rapport om denne 

evaluering, som indeholder evalueringens 

konklusioner og Kommissionens 

bemærkninger hertil. Kommissionen 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

denne rapport senest den 31. december 

2022. 

1. Senest den 30. juni 2022 

gennemfører Kommissionen med bistand 

fra uafhængige eksperter en foreløbig 

evaluering af PRIMA. Kommissionen 

udarbejder en rapport om denne 

evaluering, som indeholder evalueringens 

konklusioner og Kommissionens 

bemærkninger hertil. Kommissionen 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

denne rapport senest den 31. december 

2022. 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

I 1995 blev Barcelonaprocessen med sin erklæring sat i gang med et ambitiøst program for 

Euro-Middelhavspartnerskabet med henblik på at skabe et område med fred, stabilitet og 

velstand. Siden processens begyndelse er samarbejde inden for forskning og innovation blevet 

anset for at have væsentlig betydning. 

I 2007, 12 år efter igangsættelsen af Barcelona-processen, som i mellemtiden understøttes af 

et nyere instrument, det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), har Euro-

Middelhavs-ministerkonferencen om højere uddannelse og forskning udsendt et ambitiøst 

papir, Kairoerklæringen, hvori de betragter forskning og innovation (F&U) som en prioriteret 

sektor i Euro-Middelhavssamarbejdet. 

Under Euro-Middelhavskonferencen om forskning og innovation, der blev afholdt i Barcelona 

i april 2012, anerkendte EU, medlemsstaterne og partnerlandene i Middelhavsområdet, at 

samarbejde inden for videregående uddannelse, forskning og innovation er det eneste middel 

til at skabe social og økonomisk udvikling på begge sider af Middelhavet.  

I december 2014 godkendte begge EU's to lovgivende myndigheder, Rådet og Europa-

Parlamentet, forslaget om etablering af "et partnerskab for forskning og innovation i 

Middelhavsområdet" (PRIMA), hvori Kommissionen blev anmodet om at udarbejde et 

forslag til gennemførelse af dette initiativ, og hvor der samtidig udtryktes støtte til at anvende 

artikel 185 TEUF som det korrekte retsgrundlag.  

Den 18. oktober 2016 vedtog Kommissionen et forslag om at etablere et nyt offentlig-

offentligt partnerskab for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) i henhold 

til artikel 185 TEUF, der fokuserer på to centrale samfundsøkonomiske spørgsmål, der har 

betydning for regionen: agrofødevaresystemer og vandforvaltning. 

Ordføreren understreger, at den nuværende situation med social og politisk uro i 

Middelhavsområdet bør få os til at overveje de udfordringer, som økonomierne i EU's 

nabolande står over for, og den potentielle løftestangseffekt for bæredygtig udvikling i 

regionen. En forbedring af levevilkårene er blandt de vigtigste krav fra borgerne i 

Middelhavsområdet, der står over for stor usikkerhed på mange niveauer, der dagligt gør dem 

meget sårbare. Adgangen til fødevarer og vand er afgørende, indbyrdes forbundne 

udfordringer i området, og sikring af tilgængeligheden af fødevarer og vand er af afgørende 

politisk, social og økonomisk betydning for regionen.  

I samme forbindelse understreger ordføreren, at væbnede konflikter, politisk ustabilitet, 

klimaændringer, ubæredygtig ressourceforvaltning og den hastigt voksende befolkning er de 

mest kritiske faktorer, der bidrager til migration. I denne henseende anerkender ordføreren 

tilgangen med partnerskaber med henblik på at finde kortsigtede løsninger på det 

øjeblikkelige migrationspres samt en dybere investering i at tackle de grundlæggende årsager 

til migration og tvangsfordrivelse. 

Ordføreren støtter generelt PRIMA's mål, der er at gennemføre et fælles program under 

bestemmelserne vedrørende Horisont 2020 med henblik på udvikling og anvendelse af 

innovative og integrerede løsninger til at forbedre effektiviteten, sikkerheden og 

bæredygtigheden af agrofødevaresystemer og vandforvaltning i Middelhavsområdet. Tanken 
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bag PRIMA er i overensstemmelse med de nyligt aftalte mål for bæredygtig udvikling og den 

kommende EU-strategi for bæredygtig udvikling (SDS). I denne forbindelse påpeger 

ordføreren, at drikkevand er et offentligt gode, og at adgang til vand og sanitet udgør en 

grundlæggende menneskerettighed.  

Ifølge ordførerens opfattelse skal PRIMA som et offentlig-offentligt partnerskab inden for 

forskning og innovation udelukkende fokusere på civile anvendelsesformål, som fastsat i 

artikel 19, stk. 2, i forordning nr. 1291/2013. Ligeledes bør alle PRIMA forsknings- og 

innovationsaktioner overholde de grundlæggende rettigheder og være i overensstemmelse 

med de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 

anerkender. Sådanne aktioner bør overholde alle retlige forpligtelser, herunder international 

lov og FN's charter, navnlig dets artikel 73 vedrørende ikkeselvstyrende områder. 

Ordføreren er også helt enig i PRIMA's overordnede mål, nemlig at bidrage til en bæredygtig 

og inklusiv vækst inden for rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet, samt i dets 

specifikke mål om at koordinere, forbedre, intensivere, udvide og tilpasse de nuværende 

opsplittede nationale programmer for forskning og innovation vedrørende 

agrofødevaresystemer og vandforvaltning inden for flerdimensional omfattende og integreret 

tilgang med flere aktører.  

Hun er af den opfattelse, at PRIMA indeholder muligheder med hensyn til 

forskningsdiplomati, der kan give merværdi ved at fremme samarbejde og 

konfliktforebyggelse, genopbygning af tillid og fremme af fælles forståelse på tværs af 

landene. På samme måde mener ordføreren også, at andre socioøkonomiske og politiske 

virkninger kunne følge af kommende projekter med hensyn til at fremme den lokale udvikling 

i landdistrikter for at sikre fødevare- og vandsikkerhed på en økologisk bæredygtig måde, 

skabe beskæftigelse og forretningsmuligheder og yde støtte til mindre landbrugere.  

Ordføreren bemærker også, at eftersom PRIMA er udformet som et åbent innovationsinitiativ, 

vil der være mulighed for en meget bred formidling af PRIMA-resultater, hvilket skaber 

konkrete fordele for fællesskaber af slutbrugere og virksomheder i Euro-Middelhavsområdet 

og fremmer dialog mellem de forskellige Euro-Middelhavslande. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag i henhold til artikel 185 i TEUF, der sigter 

mod at oprette partnerskabet for en periode på 10 år (indtil den 31. december 2028). PRIMA 

vil blive finansieret med 200 mio. EUR under Horisont 2020-rammeprogrammet for 

forskning. EU's bidrag vil blive forvaltet af PRIMA-GS (gennemførelsesstruktur) og vil 

matche deltagerlandenes bidrag på 200 mio. EUR. Ordføreren bemærker endvidere, at det er 

nødvendigt at indføre undtagelser fra reglerne om deltagelse i Horisont 2020 for at gøre det 

muligt for tredjelande og internationale organisationer at deltage i partnerskaber. 

Ifølge den aktuelle udvikling og de nationale tilsagn om forpligtelser, der blev taget under 

overvejelse af ordføreren, vil PRIMA blive gennemført af 14 lande i fællesskab fra begge 

sider af Middelhavsområdet med forskellig status afhængigt af deres deltagelse i Horisont 

2020: ni medlemsstater (Cypern, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Luxembourg, 

Malta, Portugal og Spanien), to associerede lande (Israel og Tunesien) og fire tredjelande 

(Jordan, Marokko, Egypten og Libanon).  

Ordføreren deler ikke Kommissionens opfattelse om, at projekter, der finansieres PRIMA, 

navnlig bør vedrøre de højere teknologiske modenhedsgrader (Technology Readiness Levels 
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(TRL)). Hun mener, at dette bør afgøres ud fra behovene i de forskellige 

indkaldelser/projekter, der indgår i den årlige arbejdsplan. Endvidere mener hun, at ikke kun 

store projekter er lovende med hensyn til hurtig gennemførelse af løsninger og kan bidrage til 

målene for PRIMA, og at der skal sikres en passende balance mellem små og store projekter. 

Det siger sig selv, at gennemsigtighed i formidlingen af oplysninger, af resultater og af den 

finansielle forvaltning både af EU-midler og nationale midler er en forudsætning for en 

vellykket gennemførelse af PRIMA.  

 

 


