
 

AM\1127749NL.docx  PE123.456v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

2.6.2017 A8-0112/109 

Amendement  109 

Jerzy Buzek 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

 

Verslag A8-0112/2017 

Sofia Sakorafa 

Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse 

Zeegebied (het Prima-initiatief) 

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

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis. neemt kennis van de bij deze 

resolutie gevoegde verklaring van de 

Commissie; 

Or. en 

Ter informatie wordt hieronder de tekst van de verklaring toegevoegd: 

“Verklaring van de Commissie inzake financiële garanties voor de Prima-

uitvoeringsstructuur 

1. Wat betreft het Prima-initiatief, is in artikel 58, lid 1, onder c), vi), van het Financieel 

Reglement van de EU bepaald dat de Commissie de uitvoering van de begroting van de 

Unie aan een privaatrechtelijk orgaan met een openbare dienstverleningstaak 

(uitvoeringsstructuur) mag toevertrouwen. Dat orgaan moet voldoende financiële 

garanties bieden. 

2. Met het oog op een goed financieel beheer van de EU-middelen moeten deze garanties 

alle schulden van de uitvoeringsstructuur ten aanzien van de Unie in verband met de 

uitvoeringstaken zoals bepaald in de delegatieovereenkomst dekken, zonder enige 

beperking van de omvang en de bedragen. Normaal gezien verwacht de Commissie dat 

de garantiegevers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de 

uitvoeringsstructuur. 



 

AM\1127749NL.docx  PE123.456v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

3. Op basis van een gedetailleerde risicobeoordeling, met name als de resultaten van de 

voorafgaande pijlerbeoordeling voor de uitvoeringsstructuur overeenkomstig artikel 61 

van het Financieel Reglement voldoende worden geacht, zal de voor het Prima-initiatief 

verantwoordelijke ordonnateur van de Commissie echter voorzien in het volgende: 

 rekening houdend met het evenredigheidsbeginsel kunnen de van de 

uitvoeringsstructuur verlangde financiële garanties worden beperkt tot het 

maximumbedrag van de bijdrage van de Unie; 

 dienovereenkomstig kan de aansprakelijkheid van elke garantiegever evenredig 

zijn met zijn bijdrage aan het Prima-initiatief. 

De garantiegevers mogen in hun respectieve verklaringen betreffende de 

aansprakelijkheid bepalen hoe zij deze aansprakelijkheid zullen dekken.” 

 

 


