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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 

2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude 

ühisettevõtte asutamise kohta 

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)) 

(Konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0068), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ja artikli 188 esimest lõiku, 

mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0118/2017), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 78c, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 

eelarvekontrollikomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A8-0293/2017), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 293 lõiget 2; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Nõukogu määrusega (EL) nr 

560/201437 asutati biotoorainel põhinevate 

tööstusharude ühisettevõte (edaspidi „BPT 

ühisettevõte“). 

(1) Nõukogu määrusega (EL) nr 

560/201437 asutati biotoorainel põhinevate 

tööstusharude ühisettevõte (edaspidi „BPT 

ühisettevõte“), mille eesmärk on aidata 

kaasa teadusuuringute ja innovatsiooni 

2014.–2020. aasta raamprogrammi 

„Horisont 2020“ rakendamisele, 

suurendades Euroopas investeeringuid 

jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 

tööstusharude arendamisse. 

_________________ _________________ 

37Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) 

nr 560/2014 biotoorainel põhinevate 

tööstusharude ühisettevõtte asutamise 

kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 130). 

37Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) 

nr 560/2014 biotoorainel põhinevate 

tööstusharude ühisettevõtte asutamise 

kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 130). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Määruse (EL) nr 560/2014 lisas 

esitatud BPT ühisettevõtte põhikirja 

(edaspidi „põhikiri“) artikli 12 lõikes 4 on 

märgitud, et BPT ühisettevõtte muude 

liikmete kui liit rahaline osalus 

tegevuskuludes on määruse (EL) nr 

560/2014 artiklis 1 sätestatud perioodi 

vältel, s.t alates BPT ühisettevõtte 

loomisest kuni 31. detsembrini 2024, 

vähemalt 182 500 000 eurot. 

(2) Määruse (EL) nr 560/2014 lisas 

esitatud BPT ühisettevõtte põhikirja 

(edaspidi „põhikiri“) artikli 12 lõikes 4 on 

märgitud, et BPT ühisettevõtte muude 

liikmete kui liidu rahaline osalus 

tegevuskuludes on määruse (EL) nr 

560/2014 artiklis 1 sätestatud 

kümneaastase perioodi vältel, s.t alates 

BPT ühisettevõtte loomisest kuni 31. 

detsembrini 2024, vähemalt 182 500 000 

eurot. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Käesolev määrus on vastus 

konsortsiumi Bio-based Industries 

Consortium Aisbl (edaspidi „BTK“) 

ettepanekule ja kajastab muude 

ühisettevõtete parimaid tavasid. BPT 

ühisettevõtte tulemusliku programmi 

elluviimise ja üldise parema reguleerimise 

saavutamine peaks ka edaspidi põhinema 

tõhusamal koostööl ja biotoorainel 

põhineva ahela kõigi huvirühmade, 

eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEde) kaasamisel. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Bio-based Industries Consortium 

Aisbl (edaspidi „BTK“), mis on BPT 

ühisettevõtte muu liige kui liit, on jätkuvalt 

valmis toetama BPT ühisettevõtte 

tegevuskulusid põhikirja artikli 12 lõikes 4 

sätestatud summas. Ta on siiski teinud 

ettepaneku võtta kasutusele teine 

rahastamisviis, mille puhul saaks tema 

koosseisu kuuluvad üksused maksta 

rahalisi osalusi kaudsete meetmete tasandil. 

(3) Bio-based Industries Consortium 

Aisbl (edaspidi „BTK“), mis on BPT 

ühisettevõtte muu liige kui liit, on endiselt 

kohustatud ja jätkuvalt valmis toetama 

BPT ühisettevõtte tegevuskulusid põhikirja 

artikli 12 lõikes 4 sätestatud summas. Ta 

on siiski teinud ettepaneku võtta kasutusele 

teine rahastamisviis, mille puhul saaks 

tema koosseisu kuuluvad üksused maksta 

rahalisi osalusi kaudsete meetmete tasandil. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (3 a) Käesoleva määruse tingis BTK 

ettepanek alternatiivse rahastamisviisi 

kohta, mille puhul tunnistatakse BPT 

ühisettevõtte kordumatut eripära. 

Komisjon uurib, kuidas saaks sellist 

alternatiivset rahastamisviisi rakendada 

teiste ühisettevõtete ja eelkõige 



 

PE606.105v02-00 8/22 RR\1136291ET.docx 

ET 

Innovatiivsete Ravimite Algatuse 

Ühisettevõtte puhul. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) BPT algatuse eesmärki, milleks on 

tegevuse elluviimine koostöös 

huvirühmadega biotoorainel põhinevate 

väärtusahelate kõigist osadest, kaasa 

arvatud VKEd, teadus- ja 

tehnoloogiakeskused ning ülikoolid, on 

võimalik saavutada ainult nii, et BTKle ja 

tema koosseisu kuuluvatele üksustele 

antakse võimalus maksta rahalist osalust 

mitte üksnes BPT ühisettevõttele tehtavate 

maksetena, vaid ka rahalise osalusena 

BPT ühisettevõtte rahastatavates 

kaudsetes meetmetes. 

(4) BPT algatuse eesmärki, milleks on 

tegevuse elluviimine kooskõlas programmi 

„Horisont 2020“ prioriteetidega ja 

koostöös huvirühmadega biotoorainel 

põhinevate väärtusahelate kõigist osadest, 

kaasa arvatud VKEd, teadus- ja 

tehnoloogiakeskused ning ülikoolid, ja 

liidu muutmine biotoorainel põhinevate 

toodete ja biokütuste turul 

teadusuuringute, tutvustamise ja 

kasutuselevõtu eesrindlaseks, on võimalik 

saavutada ainult nii, et BTKle ja tema 

koosseisu kuuluvatele üksustele antakse 

võimalus maksta rahalist osalust mitte 

üksnes BPT ühisettevõttele tehtavate 

maksetena. Selle uue makseviisiga 

tagatakse, et rahaline osalus muutub 

BTKle ja tema koosseisu kuuluvatele 

üksustele majanduslikult tasuvamaks, mis 

omakorda peaks lihtsustama nende 

rahaliste kohustuste täitmist ettenähtud 

tähtaja jooksul. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (4 a) Komisjoni ühisettevõtte menetluses 

käsitleti esitatud muudatusettepanekute 

mõju ja tulemuslikkust ning neist saadud 

õppetunde. Komisjon peaks esitama 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, milles hinnatakse käesoleva 
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määruse tulemuslikkust, arvestades BTK 

võetud kohustust anda oma rahaline 

panus 31. detsembriks 2024. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Komisjon peaks tulevikus alati läbi 

viima avaliku konsultatsiooni, millega 

tagatakse, et kavandatavate muudatustega 

nõustuvad kõik huvitatud isikud ning et 

need töötatakse välja võimalikult 

läbipaistvalt ja avatult. Samamoodi peaks 

komisjon koostama kavandatavate 

meetmete mõjuhinnangud, kui parema 

õigusloome suunistes ei ole selgelt 

märgitud teisiti. 
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SELETUSKIRI 

 

Üldine taust 

 

Teadusuuringud ja innovatsioon on kõrge riskiga tegevused, mille edukuses ei saa kindel olla. 

Kui ebaõnnestumise risk on liiga suur, võib erasektor investeerimisest loobuda, isegi kui 

majanduslik ja ühiskondlik kasu võib potentsiaalselt olla väga suur. Lisaks võivad 

teadusuuringutesse tehtud investeeringutest saada majanduslikku kasu teised osalised ning 

üksikud ettevõtted ei soovi seega investeerida. Sellised üldised turutõrked põhjendavad igati 

avaliku sektori toetust erasektori teadusuuringutele ja innovatsioonitegevusele. Paljudel 

juhtudel ei ole aga avaliku sektori toetus tõhus sektorite tähtsuse, probleemide ja tehnoloogiate 

keerukuse, pikkade ajavahemike ja vajalike investeeringute mahu tõttu. Sellisteks juhtudeks on 

vaja avaliku ja erasektori vahelisi struktureeritud partnerlussuhteid, et arendada, rahastada ja 

rakendada ühiselt ulatuslikke teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavu. 

 

Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil tegutsevate sektorite puhul, kus investeeringute tase ületab 

üksikute liikmesriikide vahendid, on kõige tõhusam luua sellised partnerlused ELi tasandil. Neil 

põhjustel loodi Euroopa institutsiooniliste avaliku ja erasektori partnerlustena ühised 

tehnoloogiaalgatused ja ühisettevõtted, et täita mõnede loodud Euroopa 

tehnoloogiaplatvormide strateegilist teadusuuringute kava.  

 

Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi raames oli loodud juba kuus tehnoloogiaalgatust 

või ühisettevõtet: 

– nanoelektroonika (ENIAC) 

– manussüsteemid (ARTEMIS)  

– innovatiivsed ravimid 

– aeronautika ja õhutransport (CleanSky) 

– kütuselemendid ja vesiniku valdkond (FCH) 

– Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem (SESAR). 

 

Nende õiguslikku raamistikku uuendati programmi „Horisont 2020“ raames, mis tõi kaasa 

eeskirjade ja menetluste lihtsustamise. ENIAC ja ARTEMIS ühendati üheks 

elektroonikakomponentide ja -süsteemide ühisettevõtteks. Loodi ECSEL ja veel kaks 

ühisettevõtet: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) ja 

ühisettevõte Shift2Rail (S2R). 

 

Praegu tegutseb seitse ühisettevõtet, mis saavad programmist „Horisont 2020“ 7,35 miljardi 

euro suurust toetust. 

 

 

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte  

 

BPT ühisettevõte loodi määrusega (EL) nr 560/2014 ja see peaks tegutsema kümme aastat kuni 

aastani 2024. BPT ühisettevõtte eesmärk on koondada kõiki asjaomaseid sidusrühmi ja aidata 

kaasa Euroopa edendamisele peamise teadusuuringute, tutvustamise ja kasutuselevõtu 

konkurendina biotoorainel põhinevate toodete ja biokütuste turul. 3705 miljoni euro suurune 

eelarve on jagatud ELi (975 miljonit eurot programmist „Horisont 2020“: 800 miljonit 

ühiskondliku väljakutse nr 2 raames ja 175 miljonit biotehnoloogiale pühendatud peamiste 
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progressi võimaldavate tehnoloogiate kasutamist arendava erieesmärgi „Juhtpositsioon 

progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia valdkonnas“ alt) ning biotoorainel põhinevate 

tööstusharude konsortsiumi (BTK) vahel, kes eraldab 2730 miljonit eurot. 

 

Raportöör on veendunud, et just avaliku ja erasektori tõhus koostöö teadusuuringute 

läbiviimiseks tagab Euroopa kodanike jaoks parimad tulemused. Tõhus koostöö peab tuginema 

hästi toimivale organisatsioonilisele ja finantsilisele ülesehitusele, mis tagaks, et kõik 

asjaosalised täidavad oma kohustusi.  

 

BPT ühisettevõtte esimestel aastatel on ilmnenud vajadus rakendada teatavaid muudatusi 

seoses tegevuskulude katmiseks mõeldud rahalise osaluse haldamisega (rahalise osaluse 

maksmise viis). Praeguse määruse kohaselt peab erasektor (keda esindab BTK) kandma 

tegevuskulude katmiseks ette nähtud rahalise osaluse otse BPT ühisettevõtte eelarvesse (st 

rahaline osalus programmi tasandil). BTK juhtis tähelepanu asjaolule, et selline mehhanism on 

paljude ettevõtete jaoks äriliselt teostamatu. Praegune mehhanism võib lasta äriühingutel 

maksta osalusi ühisesse eelarvesse, samas kui nad ise BPT ühisettevõtte poolt (nende osalusega) 

rahastatud projektidest kasu ei saa. 
 

BTK makstud rahaline osalus oli 2016. aasta lõpuks vaid 0,75 miljonit eurot kokku 182,5 

miljonist eurost, mis on ette nähtud 2024. aastaks, andes seega tunnistust praeguse 

õigusraamistiku teostamatusest. BPT ühisettevõtte määruse artikli 4 lõike 5 alusel on erasektori 

madal rahaline osalus toonud kaasa ELi osaluse proportsionaalse vähenemise ning see on 

praegu 70 miljonit eurot. Seetõttu leidsid kõik osapooled (Euroopa Komisjon ja BTK) üldise 

heakskiidu saanud lahenduse, mille kohaselt võimaldatakse ettevõtjatel maksta rahalist osalust ka 

otsetoetustena konsortsiumi muudele abisaajatele (st rahaline osalus projekti tasandil).  

 

Komisjon on BTK märkusi positiivselt arvesse võtnud ja teeb ettepaneku, et BPT ühisettevõtte 

tervikkava raames tuleks lubada ka BTK liikmete poolt otse konkreetsetele projektidele 

makstavat osalust. Seega puudutab määruse muutmine üksnes BPT ühisettevõtte põhikirja 

artiklit 12 (nõukogu määruse (EL) nr 560/2014 lisas), kus on kindlaks määratud rahalise 

osaluse vormid. Raportöör on veendunud, et Euroopa teadusuuringute parimates huvides oleks 

muuta BPT ühisettevõtte põhikirja artiklit 12, et 2018. aasta konkursikutsed (mille avaldamine 

on kavandatud varakevadeks) oleks võimalik koostada uue rahalise korralduse raames. 
 

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, rõhutades järgmisi punkte: 

– ettepanek ei mõjuta BTK rahalise osaluse maksmise kohustust (182,5 miljonit eurot) ega 

selle kohustuse täitmisega seotud aruandekohustuse ulatust; 

– kõnealune ettepanek ei mõjuta halduskulude katmiseks ettenähtud BTK rahalist osalust, 

millele on osutatud BPT ühisettevõtte põhikirja artikli 12 lõikes 2; 

– kõnealuse ettepaneku küsimuses on konsulteeritud asjaomaste sidusrühmade, nimelt 

riikide esindajate rühma riiklike esindajate ja akadeemilise kogukonna liikmetega, kes 

kuuluvad teaduskomiteesse, ja need on väljendanud niisugusele plaanile poolehoidu; 

– kõiki konkursikutseid reguleeritakse jätkuvalt programmi „Horisont 2020“ eeskirjadega; 

– BPT ühisettevõte jätkab meetmete rahalist toetamist avatud ja läbipaistvate menetlustega, 

korraldades avatud ja konkurentsipõhiseid projektikonkursse, ning valib rahastatavad 

ettepanekud ka edaspidi välja erapooletu tehnilise hindamise alusel, mille viivad läbi 

sõltumatud eksperdid;  

– BPT ühisettevõte kavandab muudetud määruse vastuvõtmise järel täiendavad suunised ja 

vastavasse toetuslepingu näidisesse tehakse vajalikud muudatused.  
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5.9.2017 

EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. 

aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise 

kohta 

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)) 

Arvamuse koostaja: Luke Ming Flanagan 

 

 

LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja ja eelarvekontrollikomisjoni liikmed leiavad, et komisjoni ettepanekus 

sisalduvad muudatused võimaldavad suuremat paindlikkust rahalise toetuse saamiseks 

muudest allikatest kui liidu eelarve. Need muudatused, mida kasutatakse juba edukalt mõnes 

muus ühisettevõttes, peaksid suurendama kordistavat mõju, mille tulemusel kasutataks 

maksumaksjate raha optimaalsemalt. Kui nõukogu võtab kõnealused muudatused vastu, jälgib 

eelarvekontrollikomisjon tähelepanelikult muudetud rahastamiseeskirjade mõju ühisettevõtte 

tegevusele järgmise eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 

võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (2 a) Kooskõlas biotoorainel põhinevate 

tööstusharude konsortsiumi (edaspidi 

„BTK“) ettepanekuga, tuleks BPT 

ühisettevõtte programmi täitmine 

saavutada tänu paremale koostööle 

biotoorainel põhineva väärtusahela 

sidusrühmadega, eelkõige väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtetega (VKEd). 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (3 a) Käesoleva määruse tingis BTK 

ettepanek alternatiivse rahastamisviisi 

kohta, mille puhul tunnistatakse BPT 

ühisettevõtte kordumatut eripära. 

Komisjon peaks uurima, kuidas saaks 

sellist alternatiivset rahastamisviisi 

rakendada teiste ühisettevõtete ja eelkõige 

Innovatiivsete Ravimite Algatuse 

Ühisettevõtte puhul. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (4 a) Komisjoni ühisettevõtte menetluses 

käsitleti esitatud muudatusettepanekute 

mõju ja tulemuslikkust ning neist saadud 

õppetunde. Komisjon peaks esitama 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva määruse tulemuste kohta 

aruande, milles arvestatakse BTK võetud 

kohustust anda oma rahaline panus 31. 

detsembriks 2024. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (4 b) Komisjon peaks käesolevas 

määruses sätestatud alternatiivset 

rahastamisviisi arvestades koostama BTK 

ühisettevõtte veel teostamata projektide 
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tasuvusanalüüsi. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Seetõttu on vaja põhikirja muuta, et 

anda BTKle ja selle koosseisu kuuluvatele 

üksustele võimalus maksta rahalist osalust 

põhikirja artikli 12 lõikes 4 sätestatud täies 

ulatuses, lubades maksta osalust mitte 

üksnes BPT ühisettevõttele tehtavate 

maksetena, vaid ka rahalise osalusena BPT 

ühisettevõtte rahastatavates kaudsetes 

meetmetes, ja esitada aruanded BPT 

ühisettevõttele, 

(5) Seetõttu on vaja põhikirja muuta, et 

anda BTKle ja selle koosseisu kuuluvatele 

üksustele võimalus maksta rahalist osalust 

põhikirja artikli 12 lõikes 4 sätestatud täies 

ulatuses, lubades maksta osalust mitte 

üksnes BPT ühisettevõttele tehtavate 

maksetena, vaid ka rahalise osalusena BPT 

ühisettevõtte rahastatavates kaudsetes 

meetmetes, ja esitada aruanded BPT 

ühisettevõttele. Järelaudit tuleks läbi viia 

siiski võimalikult kiiresti, et tagada, et 

BTK jätkab käesoleva määruse 

rakendamise järel oma kohustuste 

täitmist. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (5 a) Menetluse läbipaistvuse 

suurendamiseks oleks soovitav, et 

komisjon korraldaks kõigi huvitatud 

poolte täielikul osalusel laialdased 

konsultatsioonid ning koostaks nõutava 

aruande kavandatud meetmete mõju 

kohta. 

Selgitus 

Suurema läbipaistvuse tagamiseks peaks komisjon korraldama konsultatsioonid, et veenduda 

huvitatud osapoolte toetuses kavandatud muudatusele. 
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21.6.2017 

REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. 

aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise 

kohta 

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)) 

Arvamuse koostaja: Franc Bogovič 

 

 

LÜHISELGITUS 

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BBI) on 3,7 miljardi euro suurune 

avaliku ja erasektori partnerlus ELi ja biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsiumi 

(BTK) vahel. Selle eesmärk on realiseerida Euroopa biomajanduse potentsiaali, muutes 

taastuvaid loodusvarasid bioressursipõhisteks toodeteks, materjalideks ja kütusteks, kasutades 

uuenduslikke tehnoloogiad ja biorafineerimistehaseid. 

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte loodi määrusega (EL) nr 560/2014 ja see 

tegutseb kuni aastani 2024. Selle perioodi jooksul on liidu rahaline toetus ühisettevõttele 975 

miljonit eurot ja erasektori panus 2730 miljonit eurot. Erasektori rahastamine toimub kahel 

viisil: suurem osa toetusest on „mitterahaline“ ega liigu ühisettevõtte eelarve kaudu, kuid 

väiksema osa maksab tööstusharu ühisettevõttele biotoorainel põhinevate tööstusharude 

konsortsiumi kaudu. 

Sellega seoses on esile kerkinud probleeme, kuna mõnedel ettevõtjatel selles sektoris on 

raskusi ühisettevõtte kui terviku toetamisel, kuid nad on valmis panustama teatud 

konkreetsetesse projektidesse. Et tagada lubatud vahendite tegelik laekumine, teeb komisjon 

seepärast ettepaneku, et ühisettevõtte tervikkava raames tuleks lubada BTK liikmetel maksta 

toetust otse konkreetsetele projektidele. 

Tuleks märkida, et innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte juba kasutab sellist 

lahendust. 

Ettepaneku eesmärk on ainult muuta kahte lõiget ühisettevõtte põhikirjas, mis on lisatud 

määrusele (EL) nr 560/2014. Need väikesed muudatused võimaldavad katta ühisettevõtte 

tegevuskulusid ka tööstusharu otsestest maksetest, mitte ainult maksetest BTK ja ühisettevõtte 

kaudu. Üldine rahastamiskohustus erasektorile ei vähene. 
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Seetõttu soovitab arvamuse koostaja, et Euroopa Parlament kiidaks selle muudatuse heaks. 

Lisaks leiab ta, et regionaalarengukomisjon peaks korraldama selles küsimuses arvamuste 

vahetuse Euroopa Komisjoniga, et arutada biomajanduse strateegia eelseisvat läbivaatamist 

enne selle vastuvõtmist, mis peaks toimuma 2017. aasta novembris, samuti eri sidusrühmade 

koostatud biomajanduse manifesti. 

****** 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil teha ettepanek kiita komisjoni ettepanek heaks. 
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