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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

P8_TA(2017)0249 

Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και 

της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με 

την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της 

καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) την υλοποίηση της οποίας 

αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 

2016/0325(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0662), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρα 185 και 188 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 

πρόταση από την Επιτροπή (C8-0421/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

26ης Ιανουαρίου 20171, 

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του 

εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 26ης Απριλίου 2017, να εγκρίνει τη 

θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

                                                 
1  ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 80. 



 

 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων (A8-0112/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 

και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0325 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

13 Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική 

σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου 

(PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη 

 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/1324.) 

  



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τις οικονομικές εγγυήσεις για την Εκτελεστική 

Δομή PRIMA 

1. Όσον αφορά την πρωτοβουλία PRIMA, στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 

vi) του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ προβλέπεται ότι η Επιτροπή δύναται να 

αναθέσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε οντότητα ιδιωτικού 

δικαίου επιφορτισμένη με δημόσια υπηρεσία (Εκτελεστική Δομή — ΕΔ). Μια τέτοια 

οντότητα πρέπει να παρέχει επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις. 

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της ΕΕ, 

οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν, άνευ περιορισμού ως προς το πεδίο 

εφαρμογής ή το ποσό, χρέη της ΕΔ έναντι της Ένωσης για το σύνολο των εκτελεστικών 

καθηκόντων, όπως προβλέπεται στη συμφωνία ανάθεσης. Κατά κανόνα, η Επιτροπή 

αναμένει από τους εγγυητές να αποδεχθούν από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για 

τις οφειλές της ΕΔ. 

3. Ωστόσο, βάσει λεπτομερούς εκτίμησης κινδύνου, ιδίως εάν το αποτέλεσμα της εκ των 

προτέρων αξιολόγησης που διενεργήθηκε στην ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του 

δημοσιονομικού κανονισμού θεωρείται επαρκές, ο διατάκτης της Επιτροπής υπεύθυνος 

για την PRIMA θα προβλέπει ότι: 

 Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, οι χρηματικές εγγυήσεις που 

ζητούνται από την ΕΔ δύνανται να περιορίζονται στο ανώτατο ποσό της 

συνεισφοράς της Ένωσης. 

 Ως εκ τούτου, η ευθύνη κάθε εγγυητή δύναται να είναι ανάλογη προς το μερίδιο 

της συνεισφοράς του στην PRIMA. 

Οι εγγυητές δύνανται να συμφωνήσουν ως προς τις λεπτομέρειες βάσει των οποίων θα 

καλύψουν την ευθύνη αυτή στην επιστολή δήλωσης ανάληψης ευθυνών την οποία θα 

υποβάλει έκαστος. 

 


