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Otázka na ústne zodpovedanie O-000092/2014 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Jerzy Buzek 
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 

Vec: Vykonávanie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA) 
podľa článku 185 ZFEÚ 

Na euro-stredozemskej konferencii o výskume a inovácii, ktorú Európska komisia zorganizovala v 
Barcelone v apríli 2012, zaznela výzva na obnovenie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie, ktoré 
by malo vychádzať zo zásad, ako je spoločná zodpovednosť, vzájomný záujem a spoločný prínos. 
Komisia potom zdôraznila skutočnosť, že ako základ pre vykonávanie takéhoto partnerstva možno 
použiť článok 185 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

V dôsledku toho niektoré členské štáty a stredozemské partnerské krajiny ustanovili partnerstvo v 
oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA), ktoré pripravilo jednotlivé prvky pre 
iniciatívu prostredníctvom článku 185 ZFEÚ: realizačnú štruktúru, ktorá sa zriadi v rámci Únie pre 
Stredozemie, a vedecký spoločný program zameraný na potravinové systémy a vodné zdroje. Členské 
štáty a partnerské krajiny zapojené do partnerstva PRIMA už v súvislosti s týmto návrhom súhlasili s 
prijatím významných orientačných finančných záväzkov za predpokladu, že spolupráca sa bude 
uskutočňovať podľa článku 185 ZFEÚ. 

Počas cyperského, gréckeho a talianskeho predsedníctva Rady ministri podporili koncepciu, že takáto 
spolupráca má potenciál dať výskumu a inovácii úlohu premostenia medzi zúčastnenými krajinami a 
podstatne posilniť vedeckú diplomaciu EÚ vo vzťahoch s jej južnými susedmi v dlhodobom horizonte, 
pričom ponúka konkrétne riešenia spoločných výziev, ktorým čelia členské štáty EÚ a stredozemské 
partnerské krajiny. 

Vzhľadom na to, že Komisia poskytuje rozhodnú podporu na posilnenie euro-stredozemskej 
spolupráce vo všeobecnosti, a najmä v oblasti výskumu a inovácie, a že zúčastnené členské štáty 
a stredozemské partnerské krajiny nedávno uviedli, že prijali dlhodobé finančné záväzky podmienené 
vykonávaním prostredníctvom iniciatívy na základe článku 185 ZFEÚ: 

1. Uznáva Komisia potenciál článku 185 ZFEÚ zabezpečiť významné zviditeľnenie a inštitucionálnu 
stabilitu a zaistiť dlhodobý záväzok zúčastnených krajín na implementáciu navrhovaného 
partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA)? 

2. Aký časový rámec plánovania zvažuje Komisia na posúdenie návrhu PRIMA a vypracovanie 
možného legislatívneho návrhu na iniciatívu podľa článku 185 ZFEÚ, aby sa spolupráca mohla čo 
najskôr realizovať? 

Predložené: 5.12.2014 
Postúpené: 9.12.2014 
Termín na zodpovedanie: 16.12.2014 


