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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2017 o návrhu
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum
a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými
státy (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))
(Řádný legislativní postup: první čtení)
Evropský parlament,
–

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0662),

–

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 185 a 188 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0421/2016),

–

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26.
ledna 20171,

–

s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. dubna 2017
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování
Evropské unie,

–

s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–

s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0112/2017),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;
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4.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

P8_TC1-COD(2016)0325
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2017 k přijetí
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o účasti Unie na Partnerství
pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika
členskými státy
(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/1324.)

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ
Prohlášení Komise o finančních zárukách pro prováděcí strukturu PRIMA
1.

V souvislosti s iniciativou PRIMA stanoví finanční nařízení EU ve svém čl. 58 odst. 1
písm. c) bodu vi), že Komise může svěřit plnění rozpočtu Unie subjektu soukromého
práva pověřenému výkonem veřejné služby (prováděcí struktura – IS). Takový subjekt
musí poskytnout dostatečné finanční záruky.

2.

V zájmu dodržování řádného finančního řízení finančních prostředků EU by tyto záruky
měly bez omezení rozsahu nebo částek krýt veškeré dluhy IS vůči Unii v souvislosti se
všemi úkoly plnění rozpočtu Unie, jak je uvedeno v pověřovací dohodě. Komise
obvykle předpokládá, že ručitelé přijmou společnou a nerozdílnou odpovědnost za
dluhy IS.

3.

Nicméně na základě podrobného posouzení rizik, zejména pokud se výsledek posouzení
pilířů ex ante, které se pro dané IS provádí podle článku č. 61 finančního nařízení,
považuje za odpovídající, schvalující osoba Komise odpovědná za iniciativu PRIMA
předpokládá, že:
–

s ohledem na zásadu proporcionality smějí být finanční záruky požadované od IS
omezeny na maximální výši příspěvku Unie.

–

v souladu se závazkem každého ručitele může být odpovědnost každého ručitele
přiměřená podílu jeho příspěvku k PRIMA.

Ručitelé se mohou dohodnout na způsobu, jakým budou tuto odpovědnost krýt,
ve svých písemných prohlášení o závazcích.

