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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Gospodarka wodna, a wraz z nią zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego to 

wyzwanie, które Unia Europejska musi podjąć już teraz. Ubóstwo wodne zdefiniowane jako 

„sytuacja, w której nie ma dostępu do dostatecznej ilości wody lub do wody o właściwościach 

odpowiadających podstawowym potrzebom osobistym” dotyka według danych Komisji 

Europejskiej około 180 mln ludzi w basenie Morza Śródziemnego, co ma negatywny wpływ 

na zdrowie i stabilność społeczeństw po obu stronach tego morza. Dlatego dobrze by było, 

gdyby inicjatywa PRIMA została jak najszybciej podjęta i wzmocniona.  

Tutaj trzeba przypomnieć, że na wielu obszarach i w zlewniach rzek presja na zasoby wodne 

wciąż rośnie, zarówno ze względu na popyt ze strony gospodarstw domowych, jak i z powodu 

wzrostu nawadniania, co zagraża tradycyjnej gospodarce lokalnej w niektórych regionach 

oraz specjalnym strefom ochrony środowiska.  

Z tej przyczyny realizacja inicjatywy PRIMA musi opierać się na całościowym podejściu, 

uwzględniającym zarówno efektywność obszarów nawadnianych, upraw i wodociągów 

miejskich, jak i ochronę obszarów przyrodniczych, terenów podmokłych i specjalnych stref 

ochrony zgodnie z prawodawstwem europejskim, a w szczególności zgodnie z przepisami 

ramowej dyrektywy wodnej.  

Dialog między wybrzeżami po obu stronach Morza Śródziemnego w ramach inicjatywy 

PRIMA może posłużyć zarówno zapobieganiu skutkom zmiany klimatu, jak i sprostaniu 

równoległym wyzwaniom, takim jak pustynnienie. W tym celu udział Unii dla 

Śródziemnomorza, która zdobyła już znaczne doświadczenie, będzie znaczący zarówno dla 

nawiązania partnerstwa, jak i dla zarządzania nim.  

Niemniej konieczna jest zmiana niektórych elementów decyzji w trosce o lepsze zarządzanie 

PRIMA, jak również w trosce o lepsze i efektywniejsze wykorzystanie funduszy dostępnych 

na projekty w zakresie badań i rozwoju, gdyż im większa skuteczność środków 

przeznaczonych na PRIMA, tym większe szanse stworzenia otoczenia niezbędnego do 

uzyskania wzrostu gospodarczego i stworzenia godziwych miejsc pracy w państwach 

śródziemnomorskich, które zostały najbardziej doświadczone kryzysem gospodarczym i 

charakteryzują się wysokim bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży.  

Debata podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 15 grudnia 2014 r. ukazała znaczenie 

uczestnictwa Unii w PRIMA ze względu na bodziec, jaki by stanowiło, i na wartość dodaną, 

jaką by wniosło. Uwidoczniła ona również znaczenie zasobów wodnych dla rozwoju państw 

oraz potrzebę rozpowszechnienia dzięki projektom wiedzy na temat energii odnawialnej i jej 

zastosowania w praktyce w instalacjach wodnych, tak jak w przypadku przepompowni wody 

na potrzeby bardziej zrównoważonych upraw.  

Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego i zasobów wodnych to także jeden z 

obowiązków Unii, który musi znaleźć się w centrum jej polityki sąsiedztwa, również w celu 

zapewnienia stabilności i rozwoju państw sąsiedzkich. A partnerstwo będące wynikiem 

Konferencji na temat Badań i Innowacji, która odbyła się w Barcelonie w kwietniu 2012 r., 

może być filarem, na którym wesprze się ta konstrukcja. 
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POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Partnerstwa publiczno-publiczne 

powinny dążyć do zapewnienia ściślejszej 

synergii, zwiększenia koordynacji i 

unikania zbędnego powielania unijnych, 

międzynarodowych, krajowych i 

regionalnych programów badawczych i w 

pełni przestrzegać ogólnych zasad 

programu „Horyzont 2020”, w 

szczególności tych dotyczących otwartości 

i przejrzystości. 

(3) Partnerstwa publiczno-publiczne 

muszą dążyć do zapewnienia ściślejszej 

synergii, zwiększenia koordynacji i 

unikania zbędnego powielania i 

rozdrobnienia unijnych, 

międzynarodowych, krajowych i 

regionalnych programów badawczych i w 

pełni przestrzegać ogólnych zasad 

programu „Horyzont 2020”, w 

szczególności tych dotyczących otwartości 

i przejrzystości. Rzetelne i terminowe 

rozpowszechnianie pełnych informacji 

wraz z przejrzystością wyników i 

przejrzystym zarządzaniem finansowym 

stanowią klucz do sukcesu programu 

PRIMA. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Pełne wdrożenie prawa człowieka 

do wody i odpowiednich warunków 

sanitarnych – uznanego przez ONZ i 

popieranego przez państwa członkowskie 

UE – jest niezbędne do życia, a właściwe 

gospodarowanie zasobami wodnymi 

odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu 

zrównoważonego wykorzystywania wody i 

zachowania światowych zasobów 
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naturalnych. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W rozporządzeniu (UE) nr 

1291/2013 potwierdzono, że współpraca 

międzynarodowa z państwami trzecimi jest 

niezbędna, aby skutecznie sprostać 

wspólnym wyzwaniom. Współpraca 

międzynarodowa w zakresie badań i 

innowacji stanowi kluczowy aspekt 

globalnych zobowiązań Unii i ma do 

odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z 

państwami sąsiadującymi. Współpraca ta 

jest zgodna z podejściem przyjętym w 

europejskiej polityce sąsiedztwa, 

polegającym na zróżnicowaniu poziomu 

współpracy z poszczególnymi państwami 

w sąsiedztwie w oparciu o ich 

zobowiązania wobec Unii. 

(5) W rozporządzeniu (UE) nr 

1291/2013 potwierdzono, że współpraca 

międzynarodowa z państwami trzecimi jest 

niezbędna, aby skutecznie sprostać 

wspólnym wyzwaniom. Współpraca 

międzynarodowa w zakresie badań 

naukowych i innowacji stanowi kluczowy 

aspekt globalnych zobowiązań Unii i ma 

do odegrania ważną rolę w partnerstwie 

Unii z państwami sąsiadującymi. 

Współpraca ta jest zgodna z podejściem 

przyjętym w europejskiej polityce 

sąsiedztwa, polegającym na zróżnicowaniu 

poziomu współpracy z poszczególnymi 

państwami w sąsiedztwie w oparciu o ich 

zobowiązania wobec Unii. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Celem PRIMA jest realizacja 

wspólnego programu w zakresie 

opracowania i przyjęcia innowacyjnych i 

zintegrowanych rozwiązań służących 

zwiększeniu wydajności, bezpieczeństwa, 

ochrony i zrównoważonego charakteru 

produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę 

w regionie Morza Śródziemnego. Program 

PRIMA powinien przyczyniać się do 

realizacji przyjętych niedawno celów 

zrównoważonego rozwoju oraz przyszłej 

strategii UE na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. 

(8) Brak czystej wody i żywności 

bogatej w składniki odżywcze ma 

negatywny wpływ na zdrowie i stabilność 

społeczeństw, więc celem PRIMA jest 

realizacja wspólnego programu w zakresie 

opracowania i przyjęcia innowacyjnych, 

wielowymiarowych i zintegrowanych 

wspólnych rozwiązań służących 

zwiększeniu wydajności, bezpieczeństwa, 

ochrony i zrównoważonego charakteru 

produkcji rolno-spożywczej oraz 

zaopatrzenia w wodę, jej uzdatniania i 

odzyskiwania w regionie Morza 

Śródziemnego w oparciu o zasady 
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współodpowiedzialności, wspólnego 

interesu i wzajemnych korzyści. Biorąc 

pod uwagę, że dostęp do wody i urządzeń 

sanitarnych stanowi podstawowe prawo 

człowieka oraz że zabezpieczenie 

dostępności wody i żywności ma 

nadrzędne znaczenie dla regionu, Program 

PRIMA musi przyczyniać się do realizacji 

przyjętych niedawno celów 

zrównoważonego rozwoju oraz przyszłej 

strategii UE na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, a także do osiągnięcia celów 

porozumienia paryskiego. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Zrównoważone zaopatrzenie w 

wodę oraz zrównoważona produkcja 

żywności w regionie Morza Śródziemnego 

wymagają ochrony naturalnych 

ekosystemów słodkowodnych, przejścia na 

bardziej wydajne modele konsumpcji oraz 

integracji odnawialnych źródeł energii. 

Otwarte, demokratyczne i uczestniczące 

gospodarowanie zasobami wodnymi jest 

kluczowe dla zapewnienia oszczędności 

kosztowej i korzyści dla całego 

społeczeństwa. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Zrównoważona ochrona obszarów 

naturalnych, takich jak ekosystemy 

słodkowodne, jest kluczowa dla rozwoju 

oraz ma decydujące znaczenie dla 

zaopatrzenia w wodę pitną. 
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Poprawka   7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8c) Niedobór wody w regionie Morza 

Śródziemnego wymaga innych rozwiązań 

energetycznych oraz zastosowania 

bardziej wydajnych modeli. Należy 

włączyć do procesów energię odnawialną, 

aby zastąpić nią paliwa kopalne. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8d) Otwarte, demokratyczne i 

uczestniczące zarządzanie ma kluczowe 

znaczenie dla zapewnienia stosowania 

najbardziej opłacalnych rozwiązań w 

zakresie gospodarowania zasobami 

wodnymi z korzyścią dla całego 

społeczeństwa. 

 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Zgodnie z celami programu 

„Horyzont 2020” każde inne państwo 

członkowskie oraz państwo trzecie 

stowarzyszone z programem „Horyzont 

2020” powinno być uprawnione do 

uczestnictwa w programie PRIMA, jeśli 

zobowiąże się do wniesienia wkładu w 

finansowanie PRIMA. 

(10) Zgodnie z celami programu 

„Horyzont 2020” każde inne państwo 

członkowskie oraz państwo trzecie 

stowarzyszone z programem „Horyzont 

2020” powinno być uprawnione do 

uczestnictwa w programie PRIMA, jeśli 

zobowiąże się do wniesienia wkładu w 

finansowanie PRIMA w stosownej części 

do całkowitego wkładu. 
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Poprawka   10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Partnerstwo PRIMA powinno 

obejmować cały łańcuch począwszy od 

badań aż po innowacje, angażując 

uniwersytety, instytuty badawcze i 

technologiczne, przemysł oraz MŚP 

nastawione na innowacje. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Działania w ramach programu 

PRIMA powinny być zgodne z celami oraz 

priorytetami w zakresie badań i innowacji 

zawartymi w programie „Horyzont 2020” 

oraz zasadami ogólnymi i warunkami 

ogólnymi określonymi w art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. W 

programie PRIMA należy uwzględnić 

definicje OECD dotyczące poziomu 

gotowości technologicznej przy 

klasyfikacji badań technicznych, rozwoju 

produktów i działań demonstracyjnych. 

(16) Działania w ramach programu 

PRIMA powinny być zgodne z celami oraz 

priorytetami w zakresie badań i innowacji 

zawartymi w programie „Horyzont 2020” 

oraz zasadami ogólnymi i warunkami 

ogólnymi określonymi w art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 1291/2013. W 

programie PRIMA należy uwzględnić 

definicje OECD dotyczące poziomu 

gotowości technologicznej przy 

klasyfikacji badań technicznych, rozwoju 

produktów i działań demonstracyjnych, a 

także wziąć pod uwagę pełen zakres 

gotowości technologicznej od niskiego do 

wysokiego poziomu, w tym badania 

motywowane ciekawością oraz badania 

oparte na praktyce. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 18 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Zaproszenia do składania 

wniosków, którymi zarządza PRIMA-IS, 

powinny być również ogłaszane w jednym 

portalu dla uczestników, a także za 

pośrednictwem pozostałych 

elektronicznych środków upowszechniania 

programu „Horyzont 2020” zarządzanych 

przez Komisję. 

(18) Zaproszenia do składania 

wniosków, którymi zarządza PRIMA-IS, 

powinny być również ogłaszane w jednym 

portalu dla uczestników PRIMA-IS, a 

także za pośrednictwem pozostałych 

elektronicznych środków upowszechniania 

programu „Horyzont 2020” zarządzanych 

przez Komisję. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Na wniosek Komisji PRIMA-IS 

oraz państwa uczestniczące powinny 

przekazać Komisji wszelkie informacje, 

które musi ona uwzględnić w 

sprawozdaniach z oceny programu 

PRIMA. 

(27) Na wniosek Komisji PRIMA-IS 

oraz państwa uczestniczące powinny 

przekazać Komisji wszelkie informacje, 

które musi ona uwzględnić w 

sprawozdaniach z oceny programu 

PRIMA. Takie informacje powinny zostać 

jednocześnie przekazane właściwym 

komisjom Parlamentu. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Niniejsza decyzja ma na celu 

wzmocnienie integracji i dostosowanie 

systemów badań i innowacji oraz działań w 

krajach śródziemnomorskich w dziedzinie 

systemów zaopatrzenia w wodę i żywność. 

Zakres badań i innowacji niezbędnych do 

sprostania wyzwaniom w regionie Morza 

Śródziemnego jest ogromny ze względu na 

systemowy charakter najważniejszych 

problemów. Zakres badań i innowacji jest 

złożony i multidyscyplinarny i wymaga 

podejścia wielopodmiotowego i 

transgranicznego. Podejście oparte na 

(28) Niniejsza decyzja ma na celu 

wzmocnienie integracji i dostosowanie 

systemów badań i innowacji oraz działań w 

krajach śródziemnomorskich w dziedzinie 

systemów zaopatrzenia w wodę, jej 

uzdatniania, odzyskiwania i 

zrównoważonego wykorzystywania oraz 

systemów rolno-spożywczych. Zakres 

badań i innowacji niezbędnych do 

sprostania wyzwaniom w regionie Morza 

Śródziemnego jest ogromny ze względu na 

systemowy charakter najważniejszych 

problemów. Tymczasem stosowne 
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współpracy z wieloma państwami 

uczestniczącymi może pomóc w 

zwiększeniu wymaganej skali i zakresu 

poprzez łączenie zasobów finansowych i 

intelektualnych. W związku z tym, 

ponieważ wspomniany cel można 

zrealizować w lepszy sposób na szczeblu 

Unii poprzez zintegrowanie krajowych 

działań we wspólne podejście unijne, 

zbliżenie odrębnych krajowych programów 

badawczych, wspieranie tworzenia 

wspólnych strategii badawczych i 

finansowych na szczeblu transgranicznym, 

osiąganie masy krytycznej wymaganych 

podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć 

działania zgodnie z zasadą pomocniczości 

określoną w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną w tym 

artykule, niniejsza decyzja nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tych celów. 

rezultaty powinny móc posłużyć jako 

model na innych obszarach Unii 

dotkniętych suszą.  Zakres badań i 

innowacji jest złożony i 

multidyscyplinarny i wymaga podejścia 

wielopodmiotowego i transgranicznego. 

Podejście oparte na współpracy z wieloma 

państwami uczestniczącymi może pomóc 

w zwiększeniu wymaganej skali i zakresu 

poprzez łączenie zasobów finansowych i 

intelektualnych. W związku z tym, 

ponieważ wspomniany cel można 

zrealizować w lepszy sposób na szczeblu 

Unii poprzez zintegrowanie krajowych 

działań we wspólne podejście unijne, 

zbliżenie odrębnych krajowych programów 

badawczych, wspieranie tworzenia 

wspólnych strategii badawczych i 

finansowych na szczeblu transgranicznym, 

osiąganie masy krytycznej wymaganych 

podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć 

działania zgodnie z zasadą pomocniczości 

określoną w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną w tym 

artykule, niniejsza decyzja nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tych celów. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli dany kraj spełnia wymogi określone 

w akapicie pierwszym, uznaje się je za 

państwo uczestniczące do celów niniejszej 

decyzji. 

Jeżeli dany kraj spełnia wymogi określone 

w niniejszym ustępie, uznaje się je za 

państwo uczestniczące do celów niniejszej 

decyzji. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólnym celem programu PRIMA 

jest opracowanie poprzedzonych 

kompletną fazą pilotażową i 

demonstracyjną wspólnych 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

systemów zaopatrzenia w wodę i żywność 

w regionie Morza Śródziemnego, które 

będą bardziej odporne na zmianę klimatu, 

wydajne, opłacalne i zrównoważone, oraz 

przyczynienie się do rozwiązania 

problemów związanych z żywieniem, 

zdrowiem, dobrostanem i migracją. 

1. Ogólnym celem programu PRIMA 

jest pobudzenie rozwoju społeczno-

gospodarczego po obu stronach Morza 

Śródziemnego dzięki zbudowaniu 

potencjału w zakresie badań i innowacji 

oraz stworzeniu wspólnych innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie produkcji rolno-

spożywczej i gospodarki wodnej z myślą o 

systemach gospodarowania wodą, w tym 

jej uzdatniania i odzyskiwania, i o 

systemach zapatrzenia w żywność w 

regionie Morza Śródziemnego, aby 

zwiększyć wydajność, także dzięki 

ograniczeniu strat i odpadów, odporność 
na zmianę klimatu i zrównoważony 

charakter produkcji żywności i 

zaopatrzenia w wodę oraz aby przyczynić 

się do rozwiązania problemów związanych 

z niedoborem wody, bezpieczeństwem 

żywnościowym, żywieniem, zdrowiem, 

dobrostanem ochroną środowiska i 

migracją na jak najwcześniejszym etapie. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) opracowanie stabilnego, 

długoterminowego, wspólnego planu 

strategicznego w zakresie systemów 

zaopatrzenia w wodę i żywność; 

(i) opracowanie długoterminowego, 

zrównoważonego wspólnego planu 

strategicznego zgodnego z celami 

zrównoważonego rozwoju oraz strategią 

UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

aby zachować zasoby naturalne w ramach 

gospodarowania wodą, produkcji wody i 
zaopatrzenia w wodę, w tym jej 

uzdatniania i odzyskiwania, oraz w 

ramach produkcji rolno-spożywczej; 
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Poprawka   18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera i a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) rozwój innowacyjnych i 

zrównoważonych rozwiązań dla rolnictwa, 

produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę 

oraz zachęcanie społeczności, 

przedsiębiorstw i obywateli do ich 

stosowania; zrównoważone 

gospodarowanie wodą na obszarach 

suchych i półsuchych; zrównoważone 

systemy rolnicze uwzględniające trudne 

uwarunkowania regionu 

śródziemnomorskiego w celu zachowania 

zasobów naturalnych; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) ukierunkowanie wszystkich 

krajowych programów w zakresie badań i 

innowacji na realizację planu 

strategicznego; 

(ii) ukierunkowanie wszystkich 

stosownych krajowych programów w 

zakresie badań i innowacji na realizację 

planu strategicznego oraz koordynacja 

tych programów; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt iii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) strukturalne zaangażowanie 

wszystkich zainteresowanych podmiotów 

sektora publicznego i prywatnego w 

realizację planu strategicznego poprzez 

dzielenie się wiedzą i łączenie zasobów 

finansowych, aby osiągnąć niezbędną masę 

(iii) zaangażowanie wszystkich 

zainteresowanych podmiotów sektora 

publicznego i prywatnego w realizację 

planu strategicznego poprzez dzielenie się 

wiedzą i łączenie zasobów finansowych, 

aby osiągnąć niezbędną masę krytyczną; 
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krytyczną; 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – podpunkt iv 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iv) wzmocnienie finansowania i 

zdolności w zakresie realizacji w 

odniesieniu do wszystkich 

zaangażowanych podmiotów. 

(iv) wzmocnienie finansowania i 

zdolności w zakresie realizacji w 

odniesieniu do wszystkich 

zaangażowanych podmiotów, w tym MŚP, 

środowisk akademickich, organizacji 

pozarządowych i lokalnych ośrodków 

badawczych. 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zobowiązanie się każdego państwa 

uczestniczącego do wnoszenia wkładu w 

finansowanie programu PRIMA; 

c) zobowiązanie się każdego państwa 

uczestniczącego do wnoszenia wkładu w 

finansowanie programu PRIMA w 

stosownej części do całkowitego wkładu; 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) ustanowienie dla programu PRIMA 

modelu zarządzania zgodnie z art. 12; 

e) ustanowienie dla programu PRIMA 

skutecznego modelu zarządzania zgodnie z 

art. 12; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja ocenia wypełnienie 

zobowiązań podjętych przez państwa 

uczestniczące, w szczególności w dwóch 

pierwszych rocznych planach prac PRIMA. 

Po dokonaniu oceny maksymalny wkład 

Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

zostanie poddany przeglądowi zgodnie z 

art. 9. 

3. Komisja ocenia wypełnienie 

zobowiązań podjętych przez państwa 

uczestniczące, w szczególności w dwóch 

pierwszych rocznych planach prac PRIMA. 

Po dokonaniu oceny maksymalny wkład 

Unii, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będzie 

mógł zostać poddany przeglądowi zgodnie 

z art. 9. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w stosownych przypadkach, wkład 

finansowy na rzecz PRIMA-IS w celu 

finansowania działań pośrednich, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. a); 

a) w stosownych przypadkach, wkład 

finansowy lub rzeczowy na rzecz PRIMA-

IS w celu finansowania działań pośrednich, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a); 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wkład finansowy lub rzeczowy w 

realizację działań, o których mowa w art. 6 

ust. 1 lit. b); oraz 

b) wkład finansowy lub rzeczowy w 

realizację działań, o których mowa w art. 6 

ust. 1 lit. a) i b); oraz 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wkład finansowy do budżetu c) wkład finansowy lub rzeczowy do 
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administracyjnego PRIMA-IS, którego nie 

obejmuje wkład Unii określony w art. 3 

ust. 3 lit. b). 

budżetu administracyjnego PRIMA-IS, 

którego nie obejmuje wkład Unii określony 

w art. 3 ust. 3 lit. b). 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na wkład rzeczowy, o którym 

mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, 

składają się koszty poniesione przez 

państwa uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących na 

realizację działań, o których mowa w art. 6 

ust. 1 lit. b), pomniejszone o wszelki 

bezpośredni lub pośredni wkład finansowy 

Unii w te koszty. 

3. Na wkład rzeczowy, o którym 

mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu, 

składają się koszty poniesione przez 

państwa uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących na 

realizację działań, o których mowa w art. 

6, lub koszty związane z budżetem 

administracyjnym PRIMA-IS, 

pomniejszone o wszelki bezpośredni lub 

pośredni wkład finansowy Unii w te 

koszty. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Wkłady, o których mowa w ust. 2 

lit. a) i b), które uznaje się za wkłady 

państw uczestniczących, są wnoszone po 

wejściu w życie niniejszej decyzji w 

odniesieniu do działań ujętych w 

pierwszym rocznym planie prac PRIMA 

oraz po przyjęciu kolejnych rocznych 

planów prac przez PRIMA-IS. 

5. Wkłady, o których mowa w ust. 2 

lit. a) i b), które uznaje się za wkłady 

państw uczestniczących, są wnoszone po 

wejściu w życie niniejszej decyzji w 

odniesieniu do działań ujętych w 

pierwszym rocznym planie prac PRIMA 

oraz w ciągu roku kalendarzowego (od 1 

stycznia do 31 grudnia) w odniesieniu do 
kolejnych rocznych planów prac. 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. PRIMA wspiera następujące 

działania: 

1. PRIMA wspiera następujące 

działania finansowane przez państwa 

uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących: 

 

 

Poprawka   31 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) działania w zakresie badań i 

innowacji, jak również działania w 

zakresie innowacji, w tym projekty 

demonstracyjne, zakłady pilotażowe, 

testowanie, działania poprzedzające 

komercyjne wykorzystanie, dotyczące w 

szczególności wyższych poziomów 
gotowości technologicznej; 

(i) działania w zakresie badań i 

innowacji, jak również działania w 

zakresie innowacji, w tym projekty 

demonstracyjne, zakłady pilotażowe, 

testowanie, działania poprzedzające 

komercyjne wykorzystanie, z 

uwzględnieniem pełnego zakresu 
gotowości technologicznej od niskiego do 

wysokiego poziomu; 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) działania finansowane przez 

państwa uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących bez 

wkładu Unii, które w coraz większym 

stopniu obejmują również wyższe poziomy 

gotowości technologicznej, w tym: 

b) działania finansowane przez 

państwa uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących bez 

wkładu Unii, z uwzględnieniem pełnego 

zakresu gotowości technologicznej od 

niskiego do wysokiego poziomu. 

 

 

Poprawka   33 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) działania w ramach krajowych 

programów państw uczestniczących. 

(ii) działania w ramach krajowych 

programów państw uczestniczących, w tym 

programy badawcze w zakresie 

strategicznego gospodarowania zasobami 

wodnymi oraz długoterminowe plany 

łagodzenia zmiany klimatu i 

przystosowywania się do niej w celu 

zastosowania bardziej spójnego i 

odpornego na zmiany klimatu podejścia 

do gospodarowania wodą. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Działania te obejmują działania w 

zakresie badań i innowacji, jak również 

działania w zakresie innowacji, w tym 

innowacyjne projekty demonstracyjne, 

zakłady pilotażowe, testowanie, działania 

poprzedzające komercyjne wykorzystanie, 

dotyczące w szczególności wyższych 

poziomów gotowości technologicznej, za 

pośrednictwem projektów o mniejszym i 

większym zasięgu pod względem budżetu i 

liczby uczestników. 

 Ponadto obejmują działania 

koordynacyjne i wspierające 

koncentrujące się na działaniach 

upowszechniających i informacyjnych w 

celu promowania PRIMA i 

maksymalizacji jego skutków. 
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Poprawka  35 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Program PRIMA jest realizowany 

na podstawie rocznych planów prac 

przyjmowanych przez PRIMA-IS przed 

końcem poprzedniego roku, po 

zatwierdzeniu przez Komisję. Na zasadzie 

wyjątku roczny plan prac PRIMA na 2018 

r. może zostać przyjęty do dnia 31 marca 

2018 r. PRIMA-IS podaje roczny plan prac 

do wiadomości publicznej. 

2. Program PRIMA jest realizowany 

na podstawie rocznych planów prac 

przyjmowanych przez PRIMA-IS po 

zatwierdzeniu przez Komisję. PRIMA-IS 

przekazuje te plany Komisji przed końcem 

poprzedniego roku. Na zasadzie wyjątku 

roczny plan prac PRIMA na 2018 r. musi 

zostać przekazany do dnia 31 marca 2018 

r. PRIMA-IS podaje roczny plan prac do 

wiadomości publicznej. 

 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Działania finansowane przez 

państwa uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących bez 

wkładu Unii mogą zostać włączone do 

rocznego planu prac PRIMA wyłącznie po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku 

niezależnej oceny zewnętrznej 
dokonywanej w toku wzajemnej 

weryfikacji międzynarodowej pod kątem 

celów PRIMA, zorganizowanej przez 

PRIMA-IS. 

5. Działania finansowane przez 

państwa uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących bez 

wkładu Unii mogą zostać włączone do 

rocznego planu prac PRIMA wyłącznie po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny ich 

wkładu w realizację celów PRIMA, 
dokonywanej przez PRIMA-IS, która 

może w razie wątpliwości zwrócić się o 

niezależną ocenę zewnętrzną opartą na 

wzajemnej weryfikacji. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Działania ujęte w rocznym planie 

prac PRIMA finansowane przez państwa 

uczestniczące za pośrednictwem 

krajowych organów finansujących bez 

wkładu Unii są realizowane zgodnie ze 

wspólnymi zasadami przyjętymi przez 

PRIMA-IS, po zatwierdzeniu przez 

Komisję. Wspólne zasady uwzględniają 

zasady określone w niniejszej decyzji, w 

tytule VI rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

966/2012 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 

1290/2013, w szczególności zasady 

dotyczące równego traktowania, 

przejrzystości, niezależnej oceny opartej na 

wzajemnej weryfikacji i wyboru. PRIMA-

IS przyjmuje również, po zatwierdzeniu 

przez Komisję, wymogi dotyczące 

sprawozdawczości państw uczestniczących 

wobec PRIMA-IS, w tym w odniesieniu do 

wskaźników dla poszczególnych działań. 

6. Działania ujęte w rocznym planie 

prac PRIMA są realizowane zgodnie ze 

wspólnymi zasadami przyjętymi przez 

PRIMA-IS, po zatwierdzeniu przez 

Komisję. Wspólne zasady uwzględniają 

równowagę między interesami północnego 

i południowego wybrzeża Morza 

Śródziemnego oraz zasady określone w 

niniejszej decyzji, w tytule VI 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 

oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1290/2013, 

w szczególności zasady dotyczące 

równego traktowania, przejrzystości, 

niezależnej oceny opartej na wzajemnej 

weryfikacji i wyboru. PRIMA-IS 

przyjmuje również, po zatwierdzeniu przez 

Komisję, wymogi dotyczące 

sprawozdawczości państw uczestniczących 

wobec PRIMA-IS, w tym w odniesieniu do 

wskaźników dla poszczególnych działań. 

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wnioski wybiera się w wyniku 

transnarodowego zaproszenia do składania 

wniosków w procedurze dwuetapowej. 

Etap 1 obejmuje przegląd na poziomie 

krajowym lub transnarodowym wniosków 

składanych przez podmioty prawne 

kwalifikujące się do finansowania w 

ramach odpowiednich programów 

krajowych. Etap 2 obejmuje niezależną 

wzajemną weryfikację międzynarodową 

zorganizowaną przez PRIMA-IS. Na 

etapie 2 wnioski ocenia co najmniej trzech 

niezależnych ekspertów na podstawie 

poniższych kryteriów przyznania: 
doskonałość, oddziaływanie, jakość i 

b) Wnioski wybiera się w wyniku 

transnarodowego zaproszenia do składania 

wniosków. Ocenia je co najmniej trzech 

niezależnych ekspertów na podstawie 

poniższych kryteriów wyboru i przyznania 
finansowania: należyta równowaga między 

małymi i większymi projektami, 

przydatność, doskonałość naukowa i 

techniczna, oddziaływanie, jakość 

naukowa (pod względem zarządzania i 

partnerów) i efektywność realizacji. 
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efektywność realizacji; 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 7 – litera c  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wnioski klasyfikuje się w 

kolejności odpowiadającej wynikom 

oceny. Wyboru dokonuje PRIMA-IS na 

podstawie tej klasyfikacji. Państwa 

uczestniczące uzgadniają odpowiedni 

sposób finansowania, który umożliwia 

zwiększenie liczby wniosków 

finansowanych na podstawie klasyfikacji, 

w szczególności poprzez zapewnienie kwot 

rezerwowych dla wkładów krajowych do 

zaproszeń do składania wniosków. 

c) wnioski klasyfikuje się w 

kolejności odpowiadającej wynikom 

oceny. Wyboru dokonuje PRIMA-IS na 

podstawie tej klasyfikacji. Państwa 

uczestniczące uzgadniają odpowiedni 

sposób wyboru, który umożliwia 

zwiększenie liczby wniosków 

finansowanych na podstawie klasyfikacji, 

w szczególności poprzez zapewnienie kwot 

rezerwowych dla wkładów krajowych do 

zaproszeń do składania wniosków. W razie 

gdy z braku środków niemożliwe jest 

sfinansowanie jednego lub kilku 

projektów, mogą zostać wybrane projekty 

następujące w klasyfikacji bezpośrednio 

po nich. 

 

Poprawka  40Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 7 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) działania spełniają kryteria 

zrównoważonego rozwoju przyjęte przez 

PRIMA-IS po zatwierdzeniu przez 

Komisję, aby zapewnić brak negatywnego 

oddziaływania tych działań na 

środowisko, tkankę społeczną luby 

zdrowie publiczne. 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 9 

ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 

1290/2013 minimalna liczba uczestników 

wynosi trzy podmioty prawne mające 

siedzibę w trzech różnych państwach 

uczestniczących, w tym: 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 9 

ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 

1290/2013 minimalna liczba uczestników 

wynosi trzy podmioty prawne mające 

siedzibę w trzech różnych państwach 

uznanych za państwa uczestniczące 

zgodnie z niniejszą decyzją przed upływem 

terminu składania wniosków w ramach 

odpowiedniego zaproszenia do składania 

wniosków, w tym: 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Niezależnie od powyższych 

przepisów zaproszenia do składania 

wniosków mogą umożliwiać uczestnictwo 

dowolnym podmiotom z siedzibą w 

państwie członkowskim Unii dla 

Śródziemnomorza lub w państwie 

stowarzyszonym w ramach programu 

„Horyzont 2020”, pod warunkiem że to 

państwo lub jego krajowy organ 

finansujący współfinansuje to 

uczestnictwo w co najmniej 50%. W takim 

przypadku podmioty te kwalifikują się do 

finansowania unijnego. 
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Poprawka  43 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W ramach realizacji programu 

PRIMA państwa uczestniczące podejmują 

wszelkie środki prawne, regulacyjne, 

administracyjne lub inne środki niezbędne 

do ochrony interesów finansowych Unii, w 

szczególności w celu zapewnienia pełnego 

odzyskania wszystkich kwot należnych 

Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE, 

Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem 

delegowanym (UE) nr 1268/2012. 

5. W ramach realizacji programu 

PRIMA państwa uczestniczące podejmują 

wszelkie środki prawne, regulacyjne, 

administracyjne lub inne środki niezbędne 

do ochrony interesów finansowych Unii, w 

szczególności w celu zapewnienia pełnego 

odzyskania wszystkich kwot należnych 

Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE, 

Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem 

delegowanym (UE) nr 1268/2012. Wartość 

odzyskanych kwot nie może przekraczać 

200 000 000 EUR. Każde państwo 

uczestniczące odpowiada wyłącznie za 

kwotę funduszy unijnych otrzymanych 

przez podmioty z siedzibą na jego 

terytorium do wysokości równej jego 

wkładowi w program PRIMA. Państwa 

uczestniczące nie odpowiadają za 

finasowanie otrzymane przez którykolwiek 

z podmiotów z siedzibą w państwie 

nieuczestniczącym w PRIMA.  

 

 

Poprawka   44 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organy PRIMA-IS obejmują: 1. Organy PRIMA-IS szczególnie 

nastawione na skuteczność obejmują: 

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Zarząd; b) Rada Zarządzająca; 

 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

PRIMA-IS jest zarządzana przez 

Zgromadzenie Ogólne, w którym 

reprezentowane są wszystkie państwa 

uczestniczące. Zgromadzenie Ogólne jest 

organem decyzyjnym PRIMA-IS. 

PRIMA-IS jest zarządzana przez Radę 

Kierowniczą, w której reprezentowane są 

wszystkie państwa uczestniczące. Rada 

Kierownicza jest organem decyzyjnym 

PRIMA-IS. Rada Kierownicza odbywa 

posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne. 

Posiedzenia zwyczajne Rady Kierowniczej 

są zwoływane co najmniej raz do roku, 

najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu 

roku budżetowego, natomiast 

nadzwyczajne posiedzenia Rady 

Kierowniczej są zwoływane wówczas, gdy 

jest to konieczne. 

 

 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgromadzenie Ogólne zatwierdza 

uczestnictwo w PRIMA każdego państwa 

trzeciego niestowarzyszonego w ramach 

programu „Horyzont 2020” innego niż 

państwa wymienione w art. 1 ust. 2, po 

rozważeniu znaczenia jego uczestnictwa 

dla realizacji celów programu PRIMA. 

Rada Kierownicza zatwierdza 

uczestnictwo w PRIMA każdego państwa, 

które nie jest państwem członkowskim 

Unii dla Śródziemnomorza ani państwem 

stowarzyszonym w ramach programu 

„Horyzont 2020”, po rozważeniu 

znaczenia jego uczestnictwa dla realizacji 

celów programu PRIMA. Rada 

Kierownicza decyduje o wysokości 

stosownej części całkowitego wkładu 



 

PE597.388v02-00 24/26 AD\1119486PL.docx 

PL 

zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c). 

 

 

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgromadzenie Ogólne określa 

liczbę członków Zarządu, która nie może 

być mniejsza niż pięć, i wyznacza ich. 

Zarząd nadzoruje Sekretariat PRIMA-IS. 

3. Rada Kierownicza określa liczbę 

członków Rady Zarządzającej, która nie 

może być mniejsza niż pięć, i mianuje ich 

na cztery lata, przy czym mogą oni zostać 

mianowani ponownie. Posiedzenia Rady 

Zarządzającej są zwoływane przynajmniej 

raz na trzy miesiące lub wówczas, gdy jest 

to konieczne. Rada Zarządzająca 
nadzoruje Sekretariat PRIMA-IS. 

 

 

Poprawka   49 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) zapewnia przejrzystość działalności 

prowadzonej przez PRIMA. 
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