
 

AD\1119486PT.docx  PE597.388v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
 

2016/0325(COD) 

10.3.2017 

PARECER 

da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

participação da União na Parceria para a Investigação e a Inovação na Região 

Mediterrânica (PRIMA) empreendida conjuntamente por vários Estados-

Membros 

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

Relator de parecer: Francesc Gambús 

 



 

PE597.388v02-00 2/26 AD\1119486PT.docx 

PT 

PA_Legam 



 

AD\1119486PT.docx 3/26 PE597.388v02-00 

 PT 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A gestão da água e, em paralelo, a missão de garantir a segurança alimentar são desafios que a 

União Europeia tem de enfrentar. De acordo com dados da Comissão Europeia, a pobreza 

hídrica, definida como «a falta de acesso a água suficiente ou de qualidade adequada para 

alcançar as necessidades básicas pessoais», afeta cerca de 180 milhões de pessoas na zona do 

Mediterrâneo, colocando em risco a saúde e a estabilidade das populações de ambas as 

margens. Por conseguinte, é importante que a UE promova e reforce a iniciativa PRIMA o 

mais rapidamente possível. 

A este respeito, devemos recordar que, em muitas regiões e bacias hidrográficas, a pressão 

sobre os recursos hídricos não tem parado de aumentar, tanto como resultado da procura das 

populações como do aumento das zonas de regadio, uma situação que coloca em risco 

algumas economias artesanais locais e zonas especiais de proteção ambiental.  

Por conseguinte, o desenvolvimento da iniciativa PRIMA deve seguir uma abordagem 

holística que tenha em consideração a sustentabilidade das zonas de regadio, das culturas e 

das redes de distribuição urbanas e também a proteção das zonas naturais, das zonas húmidas 

e zonas de proteção especial, de acordo com a legislação europeia, e verificar a adequação, o 

cumprimento e o respeito da Diretiva-Quadro «Água».  

O diálogo entre as duas margens do Mediterrâneo no quadro da iniciativa PRIMA pode 

contribuir para prevenir os efeitos das alterações climáticas e fazer face a desafios conjuntos, 

como a desertificação. Para tal, a participação da União para o Mediterrâneo, que já conta 

com uma vasta experiência, será importante tanto para o desenvolvimento como para a gestão 

desta parceria.  

No entanto, é necessário proceder à modificação de certos pontos da decisão para lograr uma 

melhor governação do PRIMA e uma melhor utilização dos fundos disponíveis para os 

projetos de investigação e de desenvolvimento, na medida em que se os fundos afetados a esta 

parceria forem utilizados de forma eficaz, maiores serão as oportunidades para a criação do 

ambiente necessário ao crescimento económico e à criação de postos de trabalho dignos nos 

países da zona mediterrânica, que foram os mais atingidos pela crise económica e registam 

níveis de desemprego mais elevados, em especial entre os mais jovens. 

Na sequência do debate na sessão plenária de Estrasburgo, de 15 de dezembro de 2014, 

tornou-se clara a importância da participação da União no PRIMA, tendo em conta o impacto 

positivo e o valor acrescentado que daí pode advir. Foi igualmente sublinhada a importância 

dos recursos hídricos no desenvolvimento dos países e a necessidade de os projetos 

fornecerem conhecimentos e utilizarem energias renováveis nas infraestruturas hídricas, como 

por exemplo na bombagem de água, com vista a tornar as culturas mais sustentáveis. 

Garantir a segurança alimentar e os recursos hídricos constitui também uma obrigação da 

União, que deve ocupar um lugar central na sua política de vizinhança, a fim de garantir a 

estabilidade e o desenvolvimento nos países vizinhos. A parceria resultante da Conferência 

sobre Investigação e Inovação, realizada em Barcelona em abril de 2012, pode ser o ponto de 

partida para a consecução dessa obrigação. 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta 

as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de decisão 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) As parcerias público-públicas 

devem ter por objetivo criar sinergias mais 

fortes, aumentar a coordenação e evitar 

duplicações desnecessárias com programas 

de investigação da União, assim como com 

programas de investigação internacionais, 

nacionais e regionais, e devem respeitar 

plenamente os princípios gerais do 

Horizonte 2020, em particular em matéria 

de abertura e de transparência. 

(3) As parcerias público-públicas têm 

de ter por objetivo criar sinergias mais 

fortes, aumentar a coordenação e evitar 

duplicações e fragmentações 

desnecessárias com programas de 

investigação da União, assim como com 

programas de investigação internacionais, 

nacionais e regionais, e devem respeitar 

plenamente os princípios gerais do 

Horizonte 2020, em particular em matéria 

de abertura e de transparência. A 

divulgação adequada e atempada de 

informações abrangentes, conjuntamente 

com a transparência dos resultados e da 

gestão financeira, são cruciais para o 

sucesso do programa PRIMA. 

 

Alteração   2 

Proposta de decisão 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A aplicação integral do direito 

humano à água e ao saneamento, tal 

como reconhecido pelas Nações Unidas e 

apoiado pelos Estados-Membros, é 

essencial à vida, tal como a gestão 

adequada dos recursos hídricos 

desempenha um papel crucial para 

garantir uma utilização sustentável da 

água e salvaguardar os recursos naturais 

a nível mundial. 
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Alteração   3 

Proposta de decisão 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O Regulamento (UE) n.º 1291/2013 

reconhece a necessidade da cooperação 

internacional com países terceiros para 

abordar eficazmente os desafios comuns. A 

cooperação internacional no domínio da 

investigação e da inovação é um aspeto 

essencial no cumprimento dos 

compromissos assumidos pela União a 

nível mundial e tem um importante papel a 

desempenhar na parceria da União com os 

países vizinhos. Esta cooperação segue a 

abordagem adotada na Política Europeia de 

Vizinhança a fim de diferenciar o nível de 

cooperação com cada um dos países 

vizinhos com base no compromisso que 

assumiram para com a União. 

(5) O Regulamento (UE) n.º 1291/2013 

reconhece a necessidade da cooperação 

internacional com países terceiros para 

abordar eficazmente os desafios comuns. A 

cooperação internacional no domínio da 

investigação, da ciência e da inovação é 

um aspeto essencial no cumprimento dos 

compromissos assumidos pela União a 

nível mundial e tem um importante papel a 

desempenhar na parceria da União com os 

países vizinhos. Esta cooperação segue a 

abordagem adotada na Política Europeia de 

Vizinhança a fim de diferenciar o nível de 

cooperação com cada um dos países 

vizinhos com base no compromisso que 

assumiram para com a União. 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A iniciativa PRIMA visa a 

aplicação de um programa conjunto para a 

elaboração e a adoção de soluções 

inovadoras e integradas para melhorar a 

eficiência, a segurança e a sustentabilidade 

da produção alimentar e do abastecimento 

de água na região do Mediterrâneo. O 

programa PRIMA deverá contribuir para a 

realização dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável recentemente 

acordados e para a futura estratégia 

europeia de desenvolvimento sustentável. 

(8) A falta de água potável e 

alimentos nutritivos tem efeitos adversos 

na saúde e na estabilidade das populações 

e a iniciativa PRIMA visa a aplicação de 

um programa conjunto para a elaboração e 

a adoção de soluções comuns inovadoras, 

multidimensionais e integradas para 

melhorar a eficiência, a segurança e a 

sustentabilidade da produção 

agroalimentar e do abastecimento, 

tratamento e reutilização de água na 

região do Mediterrâneo, baseadas nos 

princípios da coapropriação, do interesse 

mútuo e da partilha de 

benefícios. Considerando que o acesso à 

água e ao saneamento constitui um 

direito humano fundamental e que 
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assegurar a disponibilidade de água e 

alimentos é crucial na região, o programa 

PRIMA tem de contribuir para a realização 

dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável recentemente acordados e para 

a futura estratégia europeia de 

desenvolvimento sustentável, bem como 

para os objetivos do Acordo de Paris. 

 

Alteração   5 

Proposta de decisão 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) O abastecimento de água e a 

produção alimentar sustentáveis na 

região do Mediterrâneo requerem a 

proteção dos ecossistemas naturais de 

água doce, uma transição para padrões de 

consumo mais eficientes e a integração de 

fontes renováveis de energia. A 

governação aberta, democrática e 

participativa do abastecimento de água é 

crucial para assegurar a melhor relação 

custo-eficiência e para beneficiar toda a 

sociedade. 

 

Alteração   6 

Proposta de decisão 

Considerando 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B) A proteção sustentável de zonas 

naturais, tais como os ecossistemas de 

água doce, é crucial para o 

desenvolvimento e decisiva para o 

abastecimento de água potável. 

 

Alteração   7 

Proposta de decisão 

Considerando 8-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (8-C) A escassez de água na região 

mediterrânica requer soluções energéticas 

diferentes e a aplicação de padrões mais 

eficientes. As energias renováveis devem 

ser integradas nos processos destinados a 

substituir os combustíveis fósseis. 

 

Alteração   8 

Proposta de decisão 

Considerando 8-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-D) A importância de uma governação 

aberta, democrática e participativa é 

crucial para assegurar a utilização das 

soluções mais eficazes em termos de 

custos no que respeita à gestão dos 

recursos hídricos, em benefício de toda a 

sociedade. 

 

Alteração   9 

Proposta de decisão 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Em consonância com os objetivos 

do Programa-Quadro Horizonte 2020, 

todos os outros Estados-Membros e países 

terceiros associados ao Horizonte 2020 

deverão ter o direito de participar no 

programa PRIMA se assumirem o 

compromisso de contribuir para o 

financiamento do mesmo. 

(10) Em consonância com os objetivos 

do Programa-Quadro Horizonte 2020, 

todos os outros Estados-Membros e países 

terceiros associados ao Horizonte 2020 

deverão ter o direito de participar no 

programa PRIMA se assumirem o 

compromisso de contribuir para o 

financiamento do mesmo, com uma 

percentagem adequada do esforço total. 

 

Alteração   10 

Proposta de decisão 

Considerando 11-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A parceria PRIMA deverá 

abranger toda a cadeia, da investigação à 

inovação, mobilizando as universidades, 

as instituições tecnológicas e de 

investigação, a indústria e as PME 

orientadas para a inovação. 

 

Alteração   11 

Proposta de decisão 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) As atividades do programa PRIMA 

deverão ser consentâneas com os objetivos 

e as prioridades de investigação e inovação 

do Horizonte 2020, assim como com os 

princípios e as condições gerais 

estabelecidos no artigo 26.º do 

Regulamento (UE) n.º 1291/2013. O 

programa PRIMA deverá ter em conta as 

definições da OCDE relativas ao nível de 

maturidade tecnológica na classificação 

das atividades de investigação tecnológica, 

desenvolvimento de produtos e 

demonstração. 

(16) As atividades do programa PRIMA 

deverão ser consentâneas com os objetivos 

e as prioridades de investigação e inovação 

do Horizonte 2020, assim como com os 

princípios e as condições gerais 

estabelecidos no artigo 26.º do 

Regulamento (UE) n.º 1291/2013. O 

programa PRIMA deverá ter em conta as 

definições da OCDE relativas ao nível de 

maturidade tecnológica na classificação 

das atividades de investigação tecnológica, 

desenvolvimento de produtos e 

demonstração, bem como abordar os 

níveis de maturidade tecnológica, desde os 

mais baixos até aos mais altos, incluindo 

as formas de investigação orientadas pela 

curiosidade e com fundamento na prática. 

 

Alteração   12 

Proposta de decisão 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Os convites à apresentação de 

propostas conduzidos pela EE-PRIMA 

deverão também ser publicados no portal 

único destinado aos participantes, bem 

como através de outros meios eletrónicos 

(18) Os convites à apresentação de 

propostas conduzidos pela EE-PRIMA 

deverão também ser publicados no portal 

único destinado aos participantes na 

EE-PRIMA, bem como através de outros 
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de divulgação geridos pela Comissão no 

âmbito do Horizonte 2020. 

meios eletrónicos de divulgação geridos 

pela Comissão no âmbito do Horizonte 

2020. 

 

Alteração   13 

Proposta de decisão 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A pedido da Comissão, a 

EE-PRIMA e os Estados participantes 

deverão apresentar as informações de que a 

Comissão necessite para inclusão nos 

relatórios relativos à avaliação do 

programa PRIMA. 

(27) A pedido da Comissão, a 

EE-PRIMA e os Estados participantes 

deverão apresentar as informações de que a 

Comissão necessite para inclusão nos 

relatórios relativos à avaliação do 

programa PRIMA. Paralelamente, tais 

informações deverão ser comunicadas às 

comissões responsáveis do Parlamento. 

 

Alteração  14 

Proposta de decisão 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) O objetivo da presente decisão 

consiste em reforçar a integração e o 

alinhamento dos sistemas e das atividades 

de investigação e inovação nos países 

mediterrânicos nos domínios do 

abastecimento de água e dos sistemas 

alimentares. A escala das atividades de 

investigação e inovação necessária para dar 

resposta aos desafios na região 

mediterrânica é enorme devido à natureza 

sistémica dos principais pontos de 

estrangulamento. O âmbito da investigação 

e inovação é complexo, multidisciplinar e 

requer uma abordagem com múltiplos 

intervenientes e a nível transnacional. Uma 

abordagem assente na colaboração com um 

vasto conjunto de Estados participantes 

pode ajudar a aumentar a escala e o âmbito 

da ação, através da partilha de recursos 

financeiros e intelectuais. Uma vez que o 

(28) O objetivo da presente decisão 

consiste em reforçar a integração e o 

alinhamento dos sistemas e das atividades 

de investigação e inovação nos países 

mediterrânicos nos domínios do 

abastecimento, do tratamento, da 

reutilização e da utilização sustentável de 

água e dos sistemas agroalimentares. A 

escala das atividades de investigação e 

inovação necessária para dar resposta aos 

desafios na região mediterrânica é enorme 

devido à natureza sistémica dos principais 

pontos de estrangulamento. Entretanto, os 

resultados pertinentes deverão servir 

como modelo para outras regiões da 

União Europeia afetadas pela seca. O 

âmbito da investigação e inovação é 

complexo, multidisciplinar e requer uma 

abordagem com múltiplos intervenientes e 

a nível transnacional. Uma abordagem 
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objetivo pode, por conseguinte, ser mais 

bem alcançado a nível da União mediante a 

integração dos esforços nacionais numa 

abordagem europeia coerente, a reunião de 

programas nacionais de investigação 

compartimentados, a assistência à 

elaboração de estratégias comuns de 

investigação e financiamento para além das 

fronteiras nacionais e a obtenção da massa 

crítica de intervenientes e investimentos 

necessária, a União pode tomar medidas 

em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, a presente decisão não excede o 

necessário para alcançar esses objetivos. 

assente na colaboração com um vasto 

conjunto de Estados participantes pode 

ajudar a aumentar a escala e o âmbito da 

ação, através da partilha de recursos 

financeiros e intelectuais. Uma vez que o 

objetivo pode, por conseguinte, ser mais 

bem alcançado a nível da União mediante a 

integração dos esforços nacionais numa 

abordagem europeia coerente, a reunião de 

programas nacionais de investigação 

compartimentados, a assistência à 

elaboração de estratégias comuns de 

investigação e financiamento para além das 

fronteiras nacionais e a obtenção da massa 

crítica de intervenientes e investimentos 

necessária, a União pode tomar medidas 

em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, a presente decisão não excede o 

necessário para alcançar esses objetivos. 

 

Alteração  15 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se cumprir os requisitos enunciados no 

primeiro parágrafo, o país é considerado 

como Estado participante para efeitos da 

presente decisão. 

Se cumprir os requisitos enunciados no 

presente número, o país é considerado 

como Estado participante para efeitos da 

presente decisão. 

 

Alteração  16 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O programa PRIMA tem por 

objetivo geral o desenvolvimento de 

soluções inovadoras comuns para o 

1. O programa PRIMA tem por 

objetivo geral a criação de 

desenvolvimento social e económico em 
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abastecimento de água e os sistemas 

alimentares na região do Mediterrâneo, a 

fim de os tornar mais resistentes às 

alterações climáticas, eficazes, eficientes 

em termos de custos e sustentáveis, e de 

contribuir para a resolução dos problemas 

verificados a montante no domínio da 

nutrição, da saúde, do bem-estar e da 

migração. 

ambos os lados do Mediterrâneo, 

reforçando as capacidades de 

investigação e de inovação, o 

desenvolvimento de soluções inovadoras 

comuns para os sistemas agroalimentares 

e de gestão, incluindo o tratamento e a 

reutilização da água na região do 

Mediterrâneo, o aumento da eficiência, 

reduzindo igualmente as perdas e o 

desperdício, da resistência às alterações 

climáticas, da sustentabilidade da 

produção alimentar e do abastecimento de 

água, bem como contribuir para a 

resolução dos problemas verificados a 

montante no domínio da escassez de água, 

da segurança alimentar, da nutrição, da 

saúde, do bem-estar, do ambiente e da 

migração. 

 

Alteração  17 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(i) formulação de uma agenda 

estratégica comum estável, a longo prazo, 

no domínio do abastecimento de água e dos 

sistemas alimentares, 

(i) formulação de uma agenda 

estratégica comum sustentável, a longo 

prazo, em consonância com os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável e com a 

Estratégia Europeia de Desenvolvimento 

Sustentável, a fim de salvaguardar os 

recursos naturais, no domínio da gestão, 

produção e abastecimento de água, 

incluindo o tratamento e a reutilização, e 

no domínio dos produtos agroalimentares, 

 

Alteração   18 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-A) crescimento de soluções 

inovadoras e sustentáveis no domínio da 

agricultura, da produção alimentar e do 
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abastecimento de água, incentivando a 

aplicação por parte das comunidades, 

empresas e cidadãos; gestão sustentável 

da água nas zonas áridas e semi-áridas; 

sistemas de exploração agrícola 

sustentáveis, sujeitos a condicionalismos 

ambientais da região do Mediterrâneo, a 

fim de preservar os recursos naturais, 

 

Alteração  19 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) orientação de todos os programas 

nacionais de investigação e inovação no 

sentido da execução da agenda estratégica, 

(ii) orientação de programas nacionais 

de investigação e inovação pertinentes no 

sentido da execução da agenda estratégica 

e da coordenação desses programas, 

 

Alteração  20 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea iii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(iii) participação estruturada de todos 

os intervenientes dos setores público e 

privado na execução da agenda estratégica, 

através da partilha de conhecimentos e de 

recursos financeiros com vista a alcançar a 

massa crítica necessária, 

(iii) participação de todos os 

intervenientes dos setores público e 

privado na execução da agenda estratégica, 

através da partilha de conhecimentos e de 

recursos financeiros com vista a alcançar a 

massa crítica necessária, 

 

Alteração   21 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea iv) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(iv) reforço das capacidades de 

execução e de financiamento de todos os 

(iv) reforço das capacidades de 

execução e de financiamento de todos os 

intervenientes, incluindo PME, 
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intervenientes. universidades, ONG e centros de 

investigação locais. 

 

Alteração   22 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O compromisso de cada Estado 

participante de contribuir para o 

financiamento do programa PRIMA; 

(c) O compromisso de cada Estado 

participante de contribuir para o 

financiamento do programa PRIMA com 

uma percentagem adequada do esforço 

total; 

 

Alteração   23 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) O estabelecimento de um modelo 

de governação aplicável ao programa 

PRIMA em conformidade com o disposto 

no artigo 12.º; 

(e) O estabelecimento de um modelo 

de governação eficiente aplicável ao 

programa PRIMA em conformidade com o 

disposto no artigo 12.º; 

 

Alteração  24 

Proposta de decisão 

Artigo 4 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão avalia o cumprimento 

dos compromissos assumidos pelos 

Estados participantes, nomeadamente 

através dos dois primeiros planos de 

trabalho anuais do programa PRIMA. Na 

sequência dessa avaliação, a contribuição 

máxima da União a que se refere o artigo 

3.º, n.º 1, deve ser revista em conformidade 

com o artigo 9.º. 

3. A Comissão avalia o cumprimento 

dos compromissos assumidos pelos 

Estados participantes, nomeadamente 

através dos dois primeiros planos de 

trabalho anuais do programa PRIMA. Na 

sequência dessa avaliação, a contribuição 

máxima da União a que se refere o artigo 

3.º, n.º 1, pode ser revista em conformidade 

com o artigo 9.º. 
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Alteração  25 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Se for caso disso, as contribuições 

financeiras para a EE-PRIMA com vista ao 

financiamento de ações indiretas a que se 

refere o artigo 6.º, n.º 1, alínea a); 

(a) Se for caso disso, as contribuições 

financeiras ou em espécie para a 

EE-PRIMA com vista ao financiamento de 

ações indiretas a que se refere o artigo 6.º, 

n.º 1, alínea a); 

 

Alteração  26 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) As contribuições pecuniárias ou em 

espécie na execução das atividades a que se 

refere o artigo 6.º, n.º 1, alínea b); e 

(b) As contribuições pecuniárias ou em 

espécie na execução das atividades a que se 

refere o artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) e b); e 

 

Alteração  27 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) As contribuições financeiras para o 

orçamento administrativo da EE-PRIMA 

não cobertas pela contribuição da União, 

nos termos do artigo 3.º, n.º 3, alínea b). 

(c) As contribuições financeiras ou em 

espécie para o orçamento administrativo da 

EE-PRIMA não cobertas pela contribuição 

da União, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, 

alínea b). 
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Alteração  28 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As contribuições em espécie a que 

se refere o n.º 2, alínea b), do presente 

artigo consistem nos custos suportados 

pelos Estados participantes, através dos 

respetivos organismos de financiamento 

nacionais, para a execução das atividades a 

que se refere o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), 

após dedução de qualquer contribuição 

financeira direta ou indireta da União para 

esses custos. 

3. As contribuições em espécie a que 

se refere o n.º 2, alínea b), do presente 

artigo consistem nos custos suportados 

pelos Estados participantes, através dos 

respetivos organismos de financiamento 

nacionais, para a execução das atividades a 

que se refere o artigo 6.º ou relativas ao 

orçamento administrativo da EE-PRIMA, 

após dedução de qualquer contribuição 

financeira direta ou indireta da União para 

esses custos. 

 

Alteração  29 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As contribuições a que se refere o 

n.º 2, alíneas a) e b), contabilizadas como 

contribuições dos Estados participantes são 

efetuadas após a entrada em vigor da 

presente decisão para as atividades que 

constam do primeiro plano de trabalho 

anual do programa PRIMA e após a 

adoção dos planos de trabalho anuais 

subsequentes pela EE-PRIMA. 

5. As contribuições a que se refere o 

n.º 2, alíneas a) e b), contabilizadas como 

contribuições dos Estados participantes são 

efetuadas após a entrada em vigor da 

presente decisão para as atividades que 

constam do primeiro plano de trabalho 

anual do programa PRIMA e durante o 

calendário anual (de 1 de janeiro e 31 de 

dezembro) dos planos de trabalho anuais 

subsequentes pela EE-PRIMA. 

 

Alteração  30 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória  
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Texto da Comissão Alteração 

1. O programa PRIMA apoia as 

seguintes atividades: 

1. O programa PRIMA apoia as ações 

financiadas pelos Estados-Membros 

participantes através dos seus organismos 

de financiamento nacionais e que 

consistam em: 

 

 

Alteração   31 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(i) ações de investigação e de 

inovação, bem como ações de inovação, 

incluindo de demonstração, 

instalações-piloto, ensaio, implantação 

pré-comercial, abordando em particular os 

níveis mais elevados de preparação 

tecnológica, 

(i) ações de investigação e de 

inovação, bem como ações de inovação, 

incluindo de demonstração, 

instalações-piloto, ensaio, implantação 

pré-comercial, abordando os níveis de 

preparação tecnológica, desde os mais 

baixos até aos mais elevados; 

Alteração  32 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Atividades financiadas pelos 

Estados participantes através dos 

organismos de financiamento nacionais, 

sem contribuição da União, que 

contribuam cada vez mais também para 

dar resposta aos níveis mais elevados de 

preparação tecnológica e que consistam 

em: 

(b) Atividades financiadas pelos 

Estados participantes, sem contribuição da 

União, que abordem os níveis de 

preparação tecnológica, desde os mais 

baixos até aos mais elevados. 

 

 

Alteração   33 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) 
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Texto da Comissão Alteração 

(ii) atividades no âmbito dos programas 

nacionais dos Estados participantes. 

(ii) atividades no âmbito dos programas 

nacionais dos Estados participantes, 

incluindo programas de investigação para 

uma gestão estratégica dos recursos 

hídricos e planos de atenuação e 

adaptação a longo prazo, a fim de 

incorporar uma abordagem no domínio 

da água mais coerente e resistente às 

alterações climáticas. 

 

Alteração  34 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. As atividades incluem ações de 

investigação e de inovação, bem como 

ações de inovação, incluindo ações de 

demonstração inovadoras, instalações-

piloto, ensaios, implantação pré-

comercial, abordando em particular os 

níveis mais elevados de preparação 

tecnológica, através de projetos de 

pequena ou grande dimensão do ponto de 

vista orçamental e do número de 

participantes. 

 Compreendem igualmente ações de 

coordenação e de apoio centradas na 

divulgação e sensibilização destinadas a 

promover o programa PRIMA e a 

maximizar o seu impacto; 

 

Alteração  35 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O programa PRIMA é executado 2. O programa PRIMA é executado 
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com base em planos de trabalho anuais, 

que são adotados pela EE-PRIMA, após 

aprovação da Comissão, até ao final do ano 

anterior. A título excecional, o plano de 

trabalho anual do programa PRIMA de 

2018 pode ser adotado até 31 de março de 

2018. A EE-PRIMA deve publicar o plano 

de trabalho anual. 

com base em planos de trabalho anuais, 

que são adotados pela EE-PRIMA, após 

aprovação da Comissão. A EE-PRIMA 

comunica esses planos de trabalho à 

Comissão até ao final do ano anterior. A 

título excecional, o plano de trabalho anual 

do programa PRIMA de 2018 deve ser 

comunicado até 31 de março de 2018. A 

EE-PRIMA deve publicar o plano de 

trabalho anual. 

 

 

Alteração  36 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As atividades a financiar pelos 

Estados participantes através dos 

respetivos organismos de financiamento 

nacionais, sem contribuição da União, só 

podem ser incluídas no plano de trabalho 

anual do programa PRIMA se a avaliação 

externa independente efetuada por um 

painel internacional de avaliação, 

organizado pela EE-PRIMA, tiver sido 

positiva tendo em conta os objetivos do 

programa PRIMA. 

5. As atividades a financiar pelos 

Estados participantes através dos 

respetivos organismos de financiamento 

nacionais, sem contribuição da União, só 

podem ser incluídas no plano de trabalho 

anual do programa PRIMA se a avaliação 

tiver sido positiva no que respeita à sua 

contribuição para os objetivos do 

programa PRIMA; em caso de dúvida, a 

EE-PRIMA poderá solicitar uma 

avaliação externa efetuada por um painel 

independente. 

 

Alteração  37 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. As atividades incluídas no plano de 

trabalho anual do programa PRIMA que 

são financiadas pelos Estados 

participantes através dos organismos de 

financiamento nacionais, sem 

contribuição da União, devem ser 

6. As atividades incluídas no plano de 

trabalho anual do programa PRIMA devem 

ser executadas em conformidade com os 

princípios comuns a adotar pela 

EE-PRIMA, após aprovação da Comissão. 

Os referidos princípios comuns devem ter 
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executadas em conformidade com os 

princípios comuns a adotar pela 

EE-PRIMA, após aprovação da Comissão. 

Os referidos princípios comuns devem ter 

em conta os princípios estabelecidos na 

presente decisão, no título VI do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

e no Regulamento (UE) n.º 1290/2013, 

designadamente os princípios de igualdade 

de tratamento, transparência, bem como 

seleção e avaliação por um painel 

internacional independente. A EE-PRIMA 

define igualmente, após aprovação da 

Comissão, as obrigações dos Estados 

participantes em matéria de apresentação 

de relatórios à EE-PRIMA, nomeadamente 

no que respeita aos indicadores integrados 

em cada uma dessas atividades. 

em conta o equilíbrio entre as margens 

norte e sul do Mediterrâneo, assim como 
os princípios estabelecidos na presente 

decisão, no título VI do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 e no Regulamento 

(UE) n.º 1290/2013, designadamente os 

princípios de igualdade de tratamento, 

transparência, bem como seleção e 

avaliação por um painel internacional 

independente. A EE-PRIMA define 

igualmente, após aprovação da Comissão, 

as obrigações dos Estados participantes em 

matéria de apresentação de relatórios à EE-

PRIMA, nomeadamente no que respeita 

aos indicadores integrados em cada uma 

dessas atividades. 

 

 

Alteração  38 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As propostas são selecionadas na 

sequência de convites à apresentação de 

propostas transnacionais e por meio de um 

procedimento em duas fases. A fase 1 

consiste numa análise, a nível nacional 

ou transnacional, das propostas 

apresentadas por entidades jurídicas 

elegíveis para financiamento ao abrigo 

dos programas nacionais pertinentes. A 

fase 2 consiste numa única avaliação por 

um painel internacional independente 

organizada pela EE-PRIMA. Na fase 2, as 

propostas são avaliadas com o apoio de, 

pelo menos, três peritos independentes, 

com base nos seguintes critérios de 

adjudicação: excelência, impacto, 

qualidade e eficiência da execução; 

(b) As propostas são selecionadas na 

sequência de convites à apresentação de 

propostas transnacionais. As propostas são 

avaliadas com o apoio de, pelo menos, três 

peritos independentes, com base nos 

seguintes critérios de seleção e 

adjudicação: um justo equilíbrio entre 

projetos de maior e de menor dimensão, 

relevância, excelência científica e 

tecnológica, impacto, qualidade científica 

(da gestão e dos parceiros) e eficiência da 

execução; 
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Alteração  39 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 7 – alínea c)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) As propostas são classificadas de 

acordo com os resultados da avaliação. A 

seleção é feita pela EE-PRIMA com base 

nessa classificação. Os Estados 

participantes devem chegar a acordo sobre 

um modo de financiamento adequado que 

permita maximizar o número de propostas 

a financiar com base na classificação, 

nomeadamente por meio de reservas que 

completem as contribuições nacionais para 

os convites à apresentação de propostas. 

(c) As propostas são classificadas de 

acordo com os resultados da avaliação. A 

seleção é feita pela EE-PRIMA com base 

nessa classificação. Os Estados 

participantes devem chegar a acordo sobre 

um modo de seleção adequado que permita 

maximizar o número de propostas a 

financiar com base na classificação, 

nomeadamente por meio de reservas que 

completem as contribuições nacionais para 

os convites à apresentação de propostas. 

Caso um ou vários projetos não possam 

ser financiados por falta de orçamento, 

podem ser selecionados os projetos 

seguintes por ordem de classificação; 

 

Alteração  40Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 7 – alínea c-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) As atividades devem preencher os 

critérios de sustentabilidade adotados pela 

EE-PRIMA, após aprovação da 

Comissão, de modo a assegurar que as 

atividades não tenham impactos negativos 

em termos ambientais, sociais ou de saúde 

pública. 

 

Alteração  41 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Em derrogação do disposto no 

artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 

(UE) n.º 1290/2013, o número mínimo de 

participantes é de três entidades jurídicas 

estabelecidas em três Estados participantes 

das quais: 

2. Em derrogação do disposto no 

artigo 9.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 

(UE) n.º 1290/2013, o número mínimo de 

participantes é de três entidades jurídicas 

estabelecidas em três países distintos 

considerados Estados participantes em 

conformidade com a presente decisão, 

antes do termo do prazo para a 

apresentação de propostas no âmbito do 

convite à apresentação de propostas em 

causa, das quais: 

 

 

Alteração  42 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Sem prejuízo do que antecede, os 

convites à apresentação de propostas do 

programa PRIMA podem ser abertos à 

participação de qualquer entidade 

estabelecida num Estado membro da 

União para o Mediterrâneo ou num país 

associado ao Programa-Quadro 

Horizonte 2020, desde que o respetivo país 

ou organismo de financiamento nacional 

cofinancie, pelo menos, 50 % da 

participação. Neste caso, essas entidades 

serão elegíveis para financiamento pela 

União. 

 

 

Alteração  43 

Proposta de decisão 

Artigo 11 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Na execução do programa PRIMA, 

os Estados participantes tomam todas as 

medidas legislativas, regulamentares, 

administrativas e outras, necessárias para 

proteger os interesses financeiros da União, 

em especial com vista a garantir a 

recuperação total dos montantes 

eventualmente devidos à União, em 

conformidade com o Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 e do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 1268/2012. 

5. Na execução do programa PRIMA, 

os Estados participantes tomam todas as 

medidas legislativas, regulamentares, 

administrativas e outras, necessárias para 

proteger os interesses financeiros da União, 

em especial com vista a garantir a 

recuperação total dos montantes 

eventualmente devidos à União, em 

conformidade com o Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 e do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 1268/2012. A 

recuperação é limitada a um montante 

máximo de 200 000 000 de euros. Cada 

Estado participante é responsável apenas 

pelos fundos europeus recebidos por 

entidades estabelecidas no seu território e 

limitados a um montante equivalente ao 

total da sua contribuição para o programa 

PRIMA. Os Estados participantes não são 

responsáveis pelos financiamentos 

recebidos por qualquer entidade 

estabelecida num país que não participe 

no programa PRIMA.  

 

 

Alteração   44 

Proposta de decisão 

Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os órgãos da EE-PRIMA incluem: 1. Os órgãos da EE-PRIMA, 

específicos de um modelo eficiente de 

governação, incluem: 

 

 

Alteração  45 

Proposta de decisão 

Artigo 12 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) O conselho de administração; (b) O conselho diretivo: 

 

 

Alteração  46 

Proposta de decisão 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A EE-PRIMA é regida por uma 

assembleia geral, na qual estão 

representados todos os Estados 

participantes. A assembleia geral é o órgão 

de decisão da EE-PRIMA. 

A EE-PRIMA é regida por um comité 

diretor, no qual estão representados todos 

os Estados participantes. O comité diretor 

é o órgão de decisão da EE-PRIMA. O 

comité diretor organiza assembleias 

gerais ordinárias e extraordinárias. As 

assembleias gerais ordinárias realizam-se, 

pelo menos, uma vez por ano, no prazo 

máximo de 4 meses após o encerramento 

do exercício financeiro, e as assembleias 

gerais extraordinárias realizam-se sempre 

que necessário. 

 

 

 

Alteração  47 

Proposta de decisão 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

A assembleia geral aprova a participação, 

no programa PRIMA, de países terceiros 

não associados ao Programa-Quadro 

Horizonte 2020, com exceção dos 

mencionados no artigo 1.º, n.º 2, após 

exame da pertinência da sua participação 

para a realização dos objetivos do 

programa PRIMA. 

O comité diretor aprova a participação, no 

programa PRIMA, de países que não sejam 

membros da União para o Mediterrâneo 

nem estejam associados ao 

Programa-Quadro Horizonte 2020, após 

exame da pertinência da sua participação 

para a realização dos objetivos do 

programa PRIMA. O comité diretor decide 

o que é uma percentagem adequada do 

esforço total, nos termos do artigo 4.º, n.º 

1, alínea c). 
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Alteração  48 

Proposta de decisão 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A assembleia geral determina o 

número de membros do conselho de 

administração, que não pode ser inferior a 

cinco, e designa esses membros. O 

conselho de administração supervisiona o 

Secretariado da EE-PRIMA. 

3. O comité diretor determina o 

número de membros do conselho diretivo, 

que não pode ser inferior a cinco, e designa 

esses membros para um mandato de 

quatro anos, com possibilidade de 

renovação. O conselho diretivo reúne-se, 

pelo menos, uma vez de três em três 

meses, ou sempre que necessário. O 

conselho diretivo supervisiona o 

Secretariado da EE-PRIMA. 

 

 

Alteração   49 

Proposta de decisão 

Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Assegura a transparência das 

atividades realizadas no âmbito do 

programa PRIMA. 
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Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles 

Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes 
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EFDD Julia Reid 

 

3 0 

ENF Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn 

NI Zoltán Balczó 

 

Chave dos símbolos: 

+ : a favor 

- : contra 

0 : abstenção 

 

 


