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 ET 

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). 

 

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 
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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 

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 

(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 
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maksetena, vaid ka rahalise osalusena BPT 

ühisettevõtte rahastatavates kaudsetes 

meetmetes, ja esitada aruanded BPT 

ühisettevõttele, 

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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