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 EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) είναι μια σύμπραξη δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα μεταξύ της ΕΕ και της κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC), αξίας 

3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιδιώκει να αξιοποιήσει το δυναμικό της ευρωπαϊκής 

βιοοικονομίας μετατρέποντας τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους σε προϊόντα, υλικά και 

καύσιμα βιολογικής προέλευσης με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και βιοδιϋλιστηρίων. 

Η BBI συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 και προβλέπεται να έχει τεθεί σε 

λειτουργία έως το 2024. Την περίοδο αυτή, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης θα 

είναι 975 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ιδιωτικός τομέας προβλέπεται να συμμετέχει με 2 730 

εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα παρέχεται με δύο 

διαφορετικούς τρόπους: Πρόκειται κατά κύριο λόγο για χρηματοδότηση «σε είδος», η οποία 

δεν περνάει από τον προϋπολογισμό της BBI, και δευτερευόντως για χρηματοδότηση του 

βιομηχανικού τομέα στην BBI μέσω της BIC. 

Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου 

δυσκολεύονται να συνεισφέρουν στο συνολικό πρόγραμμα της BBI, ωστόσο είναι πρόθυμες 

να συνεισφέρουν σε ορισμένα μεμονωμένα έργα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όντως 

λαμβάνονται οι συμφωνημένες συνεισφορές, η Επιτροπή προτείνει να επιτρέπεται στα μέλη 

της BIC να συνεισφέρουν άμεσα σε μεμονωμένα έργα στο πλαίσιο του συνολικού 

προγράμματος της ΒΒΙ. 

Ας σημειωθεί ότι η λύση αυτή έχει ήδη εγκριθεί για την κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας 

για τα καινοτόμα φάρμακα 2. 

Η πρόταση επιδιώκει απλώς την τροποποίηση δύο παραγράφων στο καταστατικό της BBI, το 

οποίο επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014. Με αυτές τις ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις, το λειτουργικό κόστος της κοινής επιχείρησης θα μπορεί να καλύπτεται 

επίσης από άμεσες συνεισφορές του βιομηχανικού κλάδου, αντί να καλύπτεται μόνο από 

συνεισφορές μέσω της BIC και της BBI. Οι συνολικές υποχρεώσεις χρηματοδότησης για τον 

ιδιωτικό τομέα δεν μειώνονται. 

Συνεπώς, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση της εν λόγω 

τροποποίησης από το Κοινοβούλιο. Θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

θα πρέπει να οργανώσει ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την επικείμενη 

επανεξέταση της στρατηγικής για τη βιοοικονομία πριν από την έγκρισή της, η οποία 

προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2017, καθώς και σχετικά με το μανιφέστο για τη 

βιοοικονομία το οποίο συντάχθηκε από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. 

****** 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της 

Επιτροπής. 
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