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Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w
sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza
Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich
(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
–

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2016)0662),

–

uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 185 i 188 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez
Komisję (C8-0421/2016),

–

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26
stycznia 2017 r.1,

–

uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 26
kwietnia 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia tego stanowiska,
zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–

uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–

uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz
opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (A8-0112/2017),

1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

1

Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 80.

2.

przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym
tekstem;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P8_TC1-COD(2016)0325
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13
czerwca 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/...
w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie
Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2017/1324.)

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ
Oświadczenie Komisji dotyczące gwarancji finansowych dla jednostki ds. realizacji
PRIMA
1.

Odnośnie do partnerstwa PRIMA w art. 58 ust. 1 lit. c) pkt (vi) rozporządzenia
finansowego UE przewidziano, że Komisja może powierzyć zadania związane z
wykonywaniem budżetu organowi podlegającemu prawu prywatnemu i mającemu
obowiązek świadczenia usługi publicznej (jednostce ds. realizacji). Organ taki musi
przedstawić odpowiednie gwarancje finansowe.

2.

Aby zapewnić należyte zarządzanie finansowe środkami UE, przedmiotowe gwarancje
powinny obejmować, bez ograniczeń zakresu lub kwot, wszelkie zobowiązania
jednostki ds. realizacji w stosunku do UE, związane z realizacją zadań przewidzianych
w umowie o delegowaniu zadań. Zwykle Komisja oczekuje, że poręczyciel przyjmie
odpowiedzialność solidarną za zobowiązania jednostki ds. realizacji.

3.

Jednak na podstawie szczegółowej oceny ryzyka, szczególnie w przypadku gdy wynik
oceny ex ante spełnienia wymogów dotyczących filarów przeprowadzonej w jednostce
ds. realizacji zgodnie z art. 61 rozporządzenia finansowego uznaje się za odpowiedni,
urzędnik zatwierdzający Komisji odpowiedzialny za PRIMA zakłada, że:
-

biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, gwarancje finansowe jednostki ds.
realizacji można ograniczyć do maksymalnej kwoty wkładu Unii,

-

analogicznie zatem odpowiedzialność każdego gwaranta może być
proporcjonalna do udziału ich wkładu w PRIMA.

W swoich pismach dotyczących deklaracji w sprawie zobowiązań gwaranci mogą
uzgodnić warunki, zgodnie z którymi będą pokrywać takie zobowiązanie.

