
DECYZJA RADY (UE) 2017/2211 

z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią 
Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określającej warunki uczestnictwa 
Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji 

w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z jego art. 218 
ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 (1) przewidziano uczestnictwo Unii w partnerstwie 
w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg 
państw członkowskich. 

(2)  Celem PRIMA jest wdrożenie wspólnego programu na rzecz budowania potencjału w zakresie badań i innowacji 
oraz rozwoju wiedzy, a także wspólnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów rolno-spożywczych – 
aby zapewnić ich zrównoważenie – oraz w zakresie zintegrowanego zaopatrzenia w wodę i zintegrowanej 
gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego, aby zwiększyć odporność tych systemów oraz zaopatrzenia 
w wodę i gospodarki wodnej na zmianę klimatu oraz podnieść ich efektywność, efektywność kosztową i stopień 
zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym, a także przyczynianie się do oddolnego rozwią
zywania problemów związanych z niedoborem wody, bezpieczeństwem żywnościowym, żywieniem, zdrowiem, 
dobrostanem i migracją. 

(3)  Inicjatywę PRIMA podejmie wspólnie kilka państw członkowskich i państw trzecich (zwanych dalej „państwami 
uczestniczącymi”), które, działając na takich samych warunkach, są zdecydowane do podjęcia zobowiązań na 
rzecz integracji naukowej, finansowej i w dziedzinie zarządzania. 

(4)  Jordańskie Królestwo Haszymidzkie (zwane dalej „Jordanią”) wyraziło chęć przystąpienia do PRIMA jako państwo 
uczestniczące na równi z państwami członkowskimi i państwami trzecimi stowarzyszonymi w ramach 
„Horyzontu 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020), uczestni
czącymi w PRIMA. 

(5)  Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2017/1324 Jordania ma stać się państwem uczestniczącym w PRIMA 
z zastrzeżeniem zawarcia z Unią umowy międzynarodowej o współpracy naukowo-technicznej, określającej 
warunki jej uczestnictwa w PRIMA. 

(6)  W dniu 30 maja 2017 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia, w imieniu Unii, rokowań z Jordanią w sprawie 
Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, 
określającej warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań 
i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem przyjęcia decyzji  
(UE) 2017/1324. Rokowania zakończyły się pomyślnie parafowaniem Umowy. 

(7)  Umowa powinna zostać podpisana, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią 
Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określającej warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa 
Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA), z zastrze
żeniem zawarcia tej Umowy (2). 
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(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie 
w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich 
(Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 1). 

(2) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją o jej zawarciu. 



Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. MAASIKAS 

Przewodniczący  
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