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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0249 

Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses 

Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) ***I 

Euroopa Parlamendi 13. juuni 2017. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb 

ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta 

mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega 

teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (COM(2016)0662 – 

C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0662), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 185 ja 

artiklit 188, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C8-0421/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. jaanuari 2017. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel 

heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 26. aprilli 2017. aasta 

kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0112/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  ELT C 125, 21.4.2017, lk 80. 



 

 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0325 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2017. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/..., mis käsitleb 

liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna 

riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2017/1324) lõplikule kujule). 

  



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Komisjoni avaldus finantstagatiste kohta seoses PRIMA rakendusstruktuuriga 

1. ELi finantsmääruse artikli 58 lõike 1 punkt c alapunktis vi on seoses PRIMA 

algatusega ette nähtud, et komisjon võib teha liidu eelarve täitmise ülesandeks 

avalikke teenuseid osutavale eraõiguslikule isikule (rakendusstruktuur – IS). Selline 

isik peab esitama piisavad finantstagatised. 

2. ELi fondide usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks peaksid need tagatised ilma 

nende ulatust või summasid piiramata katma kõik ISi võlad liidu ees, mis on seotud 

kõigi delegeerimislepingus ette nähtud rakendusülesannetega. Komisjon eeldab, et 

tagatise andjad vastutavad ISi võlgade eest solidaarselt 

3. Üksikasjalikust riskianalüüsist lähtudes, eelkõige kui kooskõlas finantsmääruse 

artikliga 61 tehtud sambapõhise eelhindamise tulemust peetakse piisavaks, näeb 

PRIMA eest vastutav komisjoni volitatud eelarvevahendite käsutaja siiski ette 

järgmist. 

– Võttes arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, võib ISilt nõutavate 

finantstagatiste puhul piirduda liidu rahalise toetuse maksimaalse summaga. 

– Vastavalt võib iga tagatise andja vastutus olla proportsionaalne tema 

sissemaksega PRIMAsse. 

Tagatise andjad võivad vastutuse deklareerimise kirjades leppida kokku selles, 

kuidas nad oma vastutust kannavad. 


