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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът и комисията считат, че измененията, предложени от Комисията, ще 

позволяват по-голяма гъвкавост за придобиването на финансови вноски от източници, 

различни от бюджета на Европейския съюз. Тези промени, които вече успешно се 

използват в някои от другите съвместни предприятия, трябва да подобрят 

мултиплициращия ефект, който води до по-оптимално използване на парите на 

данъкоплатците. Ако тези промени бъдат приети от Съвета, комисията по бюджетен 

контрол ще наблюдава внимателно въздействието от промяната на правилата за 

финансиране върху показателите на съвместното предприятие през следващите 

процедури по освобождаване от отговорност. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (2a) В съответствие с 

предложение, направено от Bio-based 

Industries Consortium Aisbl („КБП“), 

изпълнението на програмата от 

съвместното предприятие „БП“ 

следва да бъде постигната чрез по-

добро сътрудничество със 

заинтересованите страни, по-

специално с малките и средните 

предприятия (МСП) в рамките на 

веригата на добавената стойност в 

областта на биотехнологичните 

производства. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (3а) Алтернативният режим на 

финансиране, предложен от КБП, е 

дал облика на този регламент, като 
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същевременно се отчитат 

уникалните характеристики на 

съвместното предприятие „БП“. 

Комисията ще проучи как този 

алтернативен начин на финансиране 

би могъл да се прилага и по 

отношение на други съвместни 

предприятия, по-специално 

съвместното предприятие 

„Инициатива за иновативни 

лекарства“. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (4a) В своя процес на съвместно 

предприятие Комисията изложи 

въздействието, ефективността и 

поуките, извлечени от предложените 

изменения. Комисията следва да 

представи на Европейския парламент 

и на Съвета доклад относно 

ефективността на настоящия 

регламент с оглед на задължението 

на КБП да предостави в срок до 31 

декември 2024 г. своята финансова 

вноска. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (4б) Комисията следва да извърши 

анализ на разходите и ползите от 

останалите проекти на съвместното 

предприятие „БП“ с оглед на 

алтернативния режим на 

финансиране, определен в настоящия 

регламент. 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Поради тази причина е 

необходимо да се измени уставът, за да 

се даде възможност на КБП и неговите 

съставни субекти да предоставят 

финансовото участие в пълния му 

размер, посочен в член 12, параграф 4 от 

устава, като се позволи тези вноски да 

се правят не само под формата на 

плащания към съвместното предприятие 

„БП“, но също така като финансови 

вноски за непреките действия, 

финансирани от съвместното 

предприятие „БП“, и да се отчитат пред 

съвместното предприятие „БП“, 

(5) Поради тази причина е 

необходимо да се измени уставът, за да 

се даде възможност на КБП и неговите 

съставни субекти да предоставят 

финансовото участие в пълния му 

размер, посочен в член 12, параграф 4 от 

устава, като се позволи тези вноски да 

се правят не само под формата на 

плащания към съвместното предприятие 

„БП“, но също така като финансови 

вноски за непреките действия, 

финансирани от съвместното 

предприятие „БП“, и да се отчитат пред 

съвместното предприятие „БП“, Следва 

обаче да бъде извършен последващ 

одит във възможно най-кратък срок, 

за да се гарантира, че КБП 

продължава да изпълнява своите 

задължения след прилагането на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (5a) За да се повиши прозрачността 

на процедурата, би било желателно 

Комисията да пристъпи към широки 

консултации със заинтересованите 

страни и към изготвянето на 

изисквания доклад относно 

въздействието на предложените 

мерки. 
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Обосновка 

Комисията, за целите на една по-голяма прозрачност, следва да извърши тази 

консултация, за да се увери, че предложената промяна може да разчита на 

подкрепата на заинтересованите страни. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 
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