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PRIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2017)0249 

Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia 

(PRIMA)***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 o návrhu rozhodnutia 

Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v 

oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty 

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

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0662), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 185 a 188 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0421/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. 

januára 20171, 

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 

ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste 

z 26. apríla 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 

4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 

pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0112/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má 
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v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0325 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia 

rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o účasti Únie na Partnerstve 

pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne 

podieľajú niektoré členské štáty 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 

Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 

2017/1324.) 

 

  



 

 

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

Vyhlásenie Komisie o finančných zárukách vykonávacej štruktúry programu PRIMA 

1. V súvislosti s iniciatívou PRIMA sa v nariadení EÚ o rozpočtových pravidlách v 

článku 58 ods. 1 písm. c) bode vi) stanovuje, že Komisia môže zveriť úlohy súvisiace s 

plnením rozpočtu Únie súkromnoprávnemu subjektu poverenému vykonávaním 

verejnej služby (vykonávacia štruktúra – IS). Takýto orgán musí poskytovať primerané 

finančné záruky. 

2. V záujme riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ by tieto 

záruky mali zahŕňať bez obmedzenia rozsahu alebo súm každý dlh IS vo vzťahu k Únii 

vzťahujúci sa na všetky úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, ako sa predpokladá v 

dohode o delegovaní. Komisia od ručiteľov očakáva, že prijmú spoločnú a nerozdielnu 

zodpovednosť za dlhy IS. 

3. Na základe podrobného posúdenia rizík, najmä ak sa výsledok posúdenia na základe 

pilierov, ktoré sa vykonáva ex ante vo vzťahu k IS v súlade s článkom 61 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, považuje za dostatočný, však povoľujúci úradník Komisie 

zodpovedný za iniciatívu PRIMA predpokladá, že: 

– pri zohľadnení zásady proporcionality môžu byť finančné záruky požadované od 

IS obmedzené na maximálnu výšku príspevku Únie, 

– v súlade s tým môže byť zodpovednosť každého ručiteľa úmerná podielu jeho 

príspevku do PRIMA. 

Ručitelia sa môžu dohodnúť na spôsoboch, akými budú kryť túto zodpovednosť vo 

svojich listoch obsahujúcich vyhlásenie o zodpovednosti. 


