W skrócie

Posiedzenie plenarne – sesja czerwcowa w 2017 r.

Udział Unii Europejskiej w partnerstwie PRIMA
Oczekuje się, że na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 2017 r. Parlament Europejski przeprowadzi
głosowanie nad decyzją umożliwiającą finansowy udział Unii Europejskiej w partnerstwie w
dziedzinie badań naukowych i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA). To partnerstwo
publiczno-publiczne wspierałoby współpracę instytucji UE z państwami trzecimi w basenie Morza
Śródziemnego w dziedzinie badań naukowych oraz projekty innowacyjne w zakresie systemów
rolno-spożywczych i gospodarki wodnej. Wkład Unii w ramach programu Horyzont 2020 mógłby
wynieść maksymalnie 220 mln EUR w ciągu 10 lat.

Kontekst

Pomysł partnerstwa euro-śródziemnomorskiego w dziedzinie badań naukowych i innowacyjności został
formalnie ogłoszony na konferencji w Barcelonie w kwietniu 2012 r. Współpracę w zakresie badań
naukowych w tej strefie geograficznej zainaugurowano na mocy deklaracji barcelońskiej z 1995 r. i
potwierdzono w deklaracji kairskiej z 2007 r. W grudniu 2014 r. dziewięć państw członkowskich przedłożyło
propozycję udziału w partnerstwie Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie badań naukowych i innowacji w
regionie Morza Śródziemnego (PRIMA). Zdecydowano, że partnerstwo to zostanie powołane do życia jako
„inicjatywa na podstawie art. 185”, czyli struktura stosowana do partnerstw publiczno-publicznych w
dziedzinie badań naukowych zawieranych między UE a państwami członkowskimi. W oparciu o początkowe
dyskusje inicjatywa skupiłaby się na dwóch kwestiach społeczno-gospodarczych istotnych dla regionu:
systemach rolno-spożywczych i gospodarce wodnej.

Wniosek dotyczący udziału UE w PRIMA jako inicjatywie na podstawie ar. 185

W październiku 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej ustanowienia partnerstwa
PRIMA jako inicjatywy na podstawie art. 185. Partnerstwo zostałoby powołane na 10 lat i wspierałoby
współpracę w zakresie badań naukowych i projekty innowacyjne prowadzone przez państwa członkowskie
UE i państwa trzecie w basenie Morza Śródziemnego. Decyzja ta wprowadziłaby zmienione przepisy
uczestnictwa w stosunku do programu Horyzont 2020 dla umożliwienia przekazywania finansowania
unijnego instytucjom w państwach trzecich. Planowany wkład UE oszacowano na 200 mln EUR w ciągu 10 lat
dla uzupełnienia planowanego wkładu finansowego i rzeczowego 14 państw, które zadeklarowały udział.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Dnia 22 marca 2017 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła sprawozdanie w
sprawie wniosku Komisji. Kluczowe poprawki dotyczyły rozszerzenia zakresów przewidzianych w PRIMA na
systemy rolno-spożywcze i pełen cykl gospodarki wodnej, a także rozszerzenie rodzajów badań naukowych i
działalności innowacyjnej, które mogą być finansowane w ramach partnerstwa. Komisja uściśliła zasady
dotyczące instytucji finansujących z państw niebiorących udziału w partnerstwie oraz zmieniła sposób
zarządzania strukturą wdrażającą PRIMA (PRIMA-IS), która byłaby odpowiedzialna za administrowanie
wkładem finansowym UE i rozdzielanie go.
W dyskusjach z Radą w ramach rozmów trójstronnych wyłoniono listę 19 państw biorących udział w
inicjatywie (11 państw członkowskich UE, 3 państwa, które przystąpiły do programu „Horyzont 2020”, i 5
państw trzecich). Wkład UE, mający uzupełnić wkład państw uczestniczących w inicjatywie, określono na
maksymalnym poziomie 220 mln EUR w ciągu 10 lat. Poprawki zaproponowane przez komisję ITRE zawarto
w porozumieniu wstępnym.
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Dnia 26 kwietnia 2017 r. Komitet stałych Przedstawicieli Rady przyjął wynik rozmów trójstronnych. Dnia
30 maja 2017 r. komisja ITRE zatwierdziła porozumienie wstępne. Na posiedzeniu dnia 30 maja 2017 r. Rada
przyjęła decyzję o upoważnieniu Komisji Europejskiej do rozpoczęcia negocjacji z pięcioma państwami
trzecimi biorącymi udział w PRIMA w celu określenia warunków ich uczestnictwa.
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