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AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2017)0249 

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

het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 juni 2017 over het voorstel voor 

een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de 

Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor 

onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) 

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

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0662), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 185 en 188 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 

het Parlement is ingediend (C8-0421/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 januari 

20171, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 26 april 2017 gedane toezegging om het standpunt van het 

Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie goed te keuren, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van 

de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0112/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
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resolutie is gevoegd; 

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

  



P8_TC1-COD(2016)0325 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met 

het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten 

gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse 

Zeegebied (het Prima-initiatief) 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2017/1324.) 

 

  



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

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. 

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. 

 


