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Poprawka 12
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza po poprawkach wniosek 
Komisji;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie 
wniosku Komisji po poprawkach;

Or. fr

Poprawka 13
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 4

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

4. zwraca się do Rady o ponowne 
skonsultowanie się z Parlamentem w 
przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do 
wniosku Komisji;

4. zwraca się do Rady o ponowne 
skonsultowanie się z Parlamentem 
w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do 
wniosku Komisji zawierającego poprawki;

Or. fr

Poprawka 14
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” –

(3) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” –
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program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020)20 ma 
na celu zwiększenie oddziaływania na 
badania naukowe i innowacje poprzez 
połączenie programu ramowego „Horyzont 
2020” ze środkami sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów UE w zakresie konkurencyjności 
oraz pomóc w radzeniu sobie z 
wyzwaniami społecznymi. Zaangażowanie 
Unii w te partnerstwa może przyjąć formę 
wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 Traktatu na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE.

program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020)20 ma 
na celu zwiększenie oddziaływania na 
badania naukowe i innowacje poprzez 
połączenie programu ramowego „Horyzont 
2020” ze środkami sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów UE w zakresie konkurencyjności, 
przyciągnąć inwestycje prywatne oraz 
pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami 
społecznymi. Podstawą tych partnerstw 
powinno być długoterminowe 
zaangażowanie, obejmujące wyważony 
wkład wszystkich partnerów; powinny one 
być rozliczane z realizacji ich celów i 
dostosowane do unijnych celów 
strategicznych w dziedzinie badań 
naukowych, rozwoju i innowacji. 
Zarządzanie tymi partnerstwami 
i ich funkcjonowanie powinno być 
otwarte, przejrzyste, skuteczne i wydajne 
oraz powinno umożliwić uczestnictwo 
szerokiemu spektrum zainteresowanych 
podmiotów prowadzących działalność 
w swoich dziedzinach. Zaangażowanie 
Unii w te partnerstwa może przyjąć formę 
wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 Traktatu na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE.

__________________ __________________
20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

Or. en

(Zob. art. 19 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020”.)

Uzasadnienie

Ta poprawka podkreśla znaczenie zasad, które zostały wprowadzone wskutek negocjacji 
dotyczących programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do wspólnych inicjatyw 
technologicznych oraz to, co mają one na celu.
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Poprawka 15
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020)20 ma 
na celu zwiększenie oddziaływania na 
badania naukowe i innowacje poprzez 
połączenie programu ramowego „Horyzont 
2020” ze środkami sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów UE w zakresie konkurencyjności 
oraz pomóc w radzeniu sobie z 
wyzwaniami społecznymi. Zaangażowanie 
Unii w te partnerstwa może przyjąć formę 
wkładów finansowych we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 Traktatu na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE.

(3) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020)20 ma 
na celu zwiększenie oddziaływania na 
badania naukowe i innowacje poprzez 
połączenie programu ramowego „Horyzont 
2020” ze środkami sektora prywatnego w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
w kluczowych obszarach, w których 
badania naukowe i innowacja mogą 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnych 
celów UE w zakresie konkurencyjności 
oraz radzić sobie z wyzwaniami 
społecznymi. Zaangażowanie Unii w te 
partnerstwa może przyjąć formę wkładów 
finansowych we wspólne przedsiębiorstwa 
ustanowione na podstawie art. 187 
Traktatu na mocy decyzji nr 
1982/2006/WE.

__________________ __________________
20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

Or. en

Poprawka 16
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ogólny cel programu „Horyzont 
2020”, którym jest większe uproszczenie 
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i większa harmonizacja systemu 
finansowania badań i innowacji na 
szczeblu Unii, czas trwania wszystkich 
partnerstw publiczno-prywatnych 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” należy dostosować do 
czasu trwania programu ramowego, aby 
w przyszłości uniknąć równoległego 
funkcjonowania różnych zbiorów zasad 
i związanych z tym dodatkowych obciążeń 
administracyjnych dla uczestników 
i organów Unii.

Or. es

Poprawka 17
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
…/2013 z dnia … 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014-2020)21 wsparcie 
można przyznać wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym w 
ramach programu ramowego „Horyzont 
2020” na warunkach określonych w tej 
decyzji.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
.../2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia ... 2013 r. ustanawiającym
„Horyzont 2020” oraz decyzją Rady (UE) 
nr …/2013 z dnia … 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014-2020)21 wsparcie 
można przyznać wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym w 
ramach programu ramowego „Horyzont 
2020” na warunkach określonych w tej 
decyzji.

__________________ __________________
21 Dz.U. … [program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”].

21 Dz.U. … [program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić odniesienie nie tylko do programu szczegółowego, ale również do 
programu ramowego, co ma znaczenie w celu wykazania zgodności z art. 19 programu 
ramowego oraz ustanowionymi w nim zasadami.
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Poprawka 18
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) BIC jest organizacją niekomercyjną 
stworzoną w celu reprezentowania grupy 
branżowej, która wspiera wspólną 
inicjatywę technologiczną na rzecz 
przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Jej członkami 
są podmioty ze wszystkich etapów 
łańcucha wartości opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Należą do niej 
duże sektory przemysłu, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), klastry 
regionalne, europejskie stowarzyszenia 
handlu oraz europejskie platformy 
technologiczne. Celem BIC jest 
zapewnianie i wspieranie rozwoju 
technologicznego i gospodarczego w 
przemyśle opartym na surowcach 
pochodzenia biologicznego w Europie. O 
przystąpienie do organizacji ubiegać może 
się każdy zainteresowany podmiot z 
łańcucha wartości opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Organizacja 
stosuje ogólne zasady otwartości i 
przejrzystości w kwestii członkostwa, 
gwarantując szeroki udział przemysłu.

(7) BIC jest organizacją niekomercyjną 
stworzoną w celu reprezentowania grupy 
branżowej, która wspiera wspólną 
inicjatywę technologiczną na rzecz 
przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Jej członkami 
powinny być podmioty ze wszystkich 
etapów łańcucha wartości opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego. 
Należą do niej sektory przemysłu, małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), klastry 
regionalne, europejskie stowarzyszenia 
handlu oraz europejskie platformy 
technologiczne w zakresie technologii, 
przemysłu, rolnictwa i leśnictwa. Celem 
BIC jest zapewnianie i wspieranie 
zrównoważonego rozwoju 
technologicznego i gospodarczego w 
przemyśle opartym na surowcach 
pochodzenia biologicznego w Europie. O 
przystąpienie do organizacji ubiegać może 
się każdy zainteresowany podmiot z 
łańcucha wartości opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Organizacja 
stosuje ogólne zasady otwartości i 
przejrzystości w kwestii członkostwa, 
gwarantując szeroki udział stron 
zainteresowanych. W szczególności 
zapewnia ona otwartość dla mniejszych 
podmiotów, jak podmioty z sektorów 
rolnictwa niekonwencjonalnego.

Or. en
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Poprawka 19
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W komunikacie Komisji z 13 lutego 
2012 r. „Innowacje w służbie 
zrównoważonego wzrostu: biogospodarka 
dla Europy”23, a szczególnie w zawartym 
w nim planie działań wzywa się do 
ustanowienia zrównoważonych i 
konkurencyjnych sektorów przemysłu i 
łańcuchów wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego w Europie przy 
pomocy partnerstwa publiczno-
prywatnego. Uwzględniając tendencję w 
kierunku uniezależnienia społeczeństwa od 
ropy naftowej, komunikat ma na celu 
lepsze zintegrowanie sektorów 
wytwarzania i przetwarzania biomasy, aby 
pogodzić bezpieczeństwo żywnościowe, 
niedobór zasobów naturalnych i cele 
środowiskowe z wykorzystaniem biomasy 
do celów przemysłowych i 
energetycznych.

(8) W komunikacie Komisji z 13 lutego 
2012 r. „Innowacje w służbie 
zrównoważonego wzrostu: biogospodarka 
dla Europy”23, a szczególnie w zawartym 
w nim planie działań wzywa się do 
ustanowienia zrównoważonych i 
konkurencyjnych sektorów przemysłu i 
łańcuchów wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego w Europie przy 
pomocy partnerstwa publiczno-
prywatnego. Uwzględniając tendencję w 
kierunku uniezależnienia społeczeństwa od 
ropy naftowej, komunikat ma na celu 
lepsze zintegrowanie sektorów 
wytwarzania i przetwarzania biomasy, aby 
pogodzić bezpieczeństwo żywnościowe, 
nie tylko w Unii, ale również w krajach 
rozwijających się, niedobór zasobów 
naturalnych i cele środowiskowe, takie jak 
zapobieganie niezrównoważonym 
zmianom sposobu użytkowania gruntów 
czy praktykom zagarniania ziemi, z 
wykorzystaniem biomasy do celów 
przemysłowych i energetycznych.

__________________ __________________
23 COM(2012)0060. 23 COM(2012)0060.

Or. en

Poprawka 20
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przemysł oparty na surowcach 
pochodzenia biologicznego i jego łańcuchy 
wartości muszą sprostać złożonym i 
istotnym wyzwaniom w zakresie 
technologii i innowacji. Będąc sektorem na 
etapie powstawania, przemysł oparty na 
surowcach pochodzenia biologicznego 
musi poradzić sobie z rozproszeniem 
kompetencji technicznych oraz 
ograniczonymi publicznie dostępnymi 
danymi na temat rzeczywistej dostępności 
zasobów w celu tworzenia trwałych i 
konkurencyjnych łańcuchów wartości. Aby 
sprostać tym wyzwaniom, należy osiągnąć 
masę krytyczną w skoncentrowany i spójny 
sposób na poziomie europejskim po
względem skali działalności, doskonałości 
i możliwości innowacji.

(10) Przemysł oparty na surowcach 
pochodzenia biologicznego i jego łańcuchy 
wartości muszą sprostać złożonym i 
istotnym wyzwaniom w zakresie 
technologii i innowacji. Będąc sektorem na 
etapie powstawania, przemysł oparty na 
surowcach pochodzenia biologicznego 
musi poradzić sobie z rozproszeniem 
kompetencji technicznych oraz 
ograniczonymi publicznie dostępnymi 
danymi na temat rzeczywistej dostępności 
zasobów w celu tworzenia trwałych i 
konkurencyjnych łańcuchów wartości. Aby 
sprostać tym wyzwaniom, należy osiągnąć 
masę krytyczną w skoncentrowany i spójny 
sposób na poziomie europejskim pod 
względem skali działalności, doskonałości 
i możliwości innowacji. W szczególności 
wiodącą zasadą hierarchii w zakresie 
biomasy powinno być wspieranie 
zintegrowanego i kaskadowego 
wykorzystania biomasy: w pierwszej 
kolejności na cele zastosowań wysokiej 
wartości, takich jak biochemikalia i 
biomateriały, następnie na cele 
zastosowań niższej wartości (biopaliwa, 
bioenergia).

Or. en

Poprawka 21
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wspólna inicjatywa technologiczna na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego powinna 
łagodzić różnego rodzaju niedoskonałości 
rynku, które zniechęcają do prywatnych 

(11) Wspólna inicjatywa technologiczna na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego powinna 
łagodzić różnego rodzaju niedoskonałości 
rynku, które zniechęcają do prywatnych 
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inwestycji w prekonkurencyjne działania w 
zakresie badań naukowych, demonstracji i 
wdrożenia w dziedzinie przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego w Europie. W szczególności 
inicjatywa powinna zapewnić 
niezawodność dostaw biomasy, przy 
uwzględnieniu konkurujących potrzeb 
społecznych i środowiskowych, oraz 
wspierać rozwój zaawansowanych 
technologii przetwórczych, działania 
demonstracyjne na dużą skalę oraz 
instrumenty polityki, tym samym 
ograniczając ryzyko prywatnych inwestycji 
badawczych i innowacyjnych w rozwój 
zrównoważonych i konkurencyjnych 
bioproduktów i biopaliw.

inwestycji w prekonkurencyjne działania w 
zakresie badań naukowych, demonstracji i 
wdrożenia w dziedzinie przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego w Europie. W szczególności 
inicjatywa powinna zapewnić 
niezawodność dostaw biomasy, przy 
uwzględnieniu podstawowych potrzeb 
społecznych i środowiskowych, oraz 
wspierać rozwój zaawansowanych 
technologii przetwórczych, działania 
demonstracyjne na dużą skalę oraz 
instrumenty polityki, tym samym 
ograniczając ryzyko prywatnych inwestycji 
badawczych i innowacyjnych w rozwój 
zrównoważonych i konkurencyjnych 
bioproduktów.

Or. en

Poprawka 22
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wspólna inicjatywa technologiczna na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego powinna być 
partnerstwem publiczno-prywatnym 
mającym na celu zwiększenie inwestycji w 
rozwój zrównoważonego przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego w Europie. Powinna ona 
zapewniać korzyści środowiskowe oraz 
społeczno-gospodarcze dla obywateli 
Europy, zwiększać konkurencyjność 
Europy i przyczyniać się do uzyskiwania 
przez Europę kluczowej pozycji w zakresie 
badań naukowych, demonstracji i 
wdrażania zaawansowanych 
technologicznie bioproduktów i biopaliw.

(12) Wspólna inicjatywa technologiczna na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego powinna być 
partnerstwem publiczno-prywatnym 
mającym na celu zwiększenie inwestycji w 
rozwój zrównoważonych rozwiązań 
opartych na surowcach pochodzenia 
biologicznego w Europie. Powinna ona 
zapewniać korzyści środowiskowe oraz 
społeczno-gospodarcze dla obywateli 
Europy, zwiększać konkurencyjność 
Europy i przyczyniać się do uzyskiwania 
przez Europę kluczowej pozycji w zakresie 
badań naukowych, demonstracji i 
wdrażania zaawansowanych 
technologicznie i zrównoważonych 
bioproduktów.
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Or. en

Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Celem wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego jest wykonanie programu 
działań w zakresie badań naukowych i 
innowacji w Europie, w ramach którego 
oceniona zostanie dostępność 
odnawialnych zasobów biologicznych, 
które można wykorzystać do produkcji 
biomateriałów, a na tej podstawie 
wspierane będzie tworzenie trwałych 
łańcuchów wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Działania te 
należy prowadzić poprzez współpracę 
między zainteresowanymi stronami na 
wszystkich etapach łańcuchów wartości 
opartych na surowcach pochodzenia 
biologicznego, obejmujących sektory 
produkcji podstawowej i przetwórstwa, 
marki konsumenckie, MŚP, ośrodki 
badawcze i technologiczne oraz uczelnie.

(13) Celem wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego jest wykonanie programu 
działań w zakresie badań naukowych 
i innowacji w Europie, w ramach którego 
oceniona zostanie dostępność 
odnawialnych zasobów biologicznych, 
które można wykorzystać do produkcji 
biomateriałów, a na tej podstawie 
wspierane będzie tworzenie trwałych 
łańcuchów wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Działania te 
należy prowadzić poprzez współpracę 
między zainteresowanymi stronami na 
wszystkich etapach łańcuchów wartości 
opartych na surowcach pochodzenia 
biologicznego, obejmujących sektory 
produkcji podstawowej i przetwórstwa, 
marki konsumenckie, MŚP, regionalne 
klastry innowacyjności, ośrodki badawcze 
i technologiczne oraz uczelnie. W świetle 
tego ważne jest jednocześnie tworzenie 
strategicznej międzyregionalnej 
współpracy m.in. na podstawie strategii 
inteligentnej specjalizacji (RIS3), istnienie 
dobrej koordynacji i komunikacji, 
wymiana dobrych praktyk i aktywne 
uczestniczenie regionów w opracowaniu 
planów gospodarki opartej na zasobach 
biologicznych.

Or. nl



PE522.976v01-00 12/75 AM\1009063PL.doc

PL

Poprawka 24
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Celem wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego jest wykonanie programu 
działań w zakresie badań naukowych i 
innowacji w Europie, w ramach którego 
oceniona zostanie dostępność 
odnawialnych zasobów biologicznych, 
które można wykorzystać do produkcji 
biomateriałów, a na tej podstawie 
wspierane będzie tworzenie trwałych 
łańcuchów wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Działania te 
należy prowadzić poprzez współpracę 
między zainteresowanymi stronami na 
wszystkich etapach łańcuchów wartości 
opartych na surowcach pochodzenia 
biologicznego, obejmujących sektory 
produkcji podstawowej i przetwórstwa, 
marki konsumenckie, MŚP, ośrodki 
badawcze i technologiczne oraz uczelnie.

(13) Celem wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego jest wykonanie programu 
działań w zakresie badań naukowych i 
innowacji w Europie, w ramach którego 
oceniona zostanie dostępność 
odnawialnych zasobów biologicznych, 
które można wykorzystać do produkcji 
biomateriałów, jak również oceniony 
zostanie sposób, w jaki należy je 
podtrzymywać w celu zapewnienia, że 
usługi publiczne, jakie są na nich oparte, 
obecnie nienagradzane przez rynek, nadal 
będą mogły być świadczone, a na tej 
podstawie wspierane będzie tworzenie 
trwałych łańcuchów wartości opartych na 
surowcach pochodzenia biologicznego. 
Działania te należy prowadzić poprzez 
współpracę między zainteresowanymi 
stronami na wszystkich etapach łańcuchów 
wartości opartych na surowcach 
pochodzenia biologicznego, obejmujących 
sektory produkcji podstawowej i 
przetwórstwa, MŚP, ośrodki badawcze i 
technologiczne oraz uczelnie, jak również 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 25
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Podczas opracowywania wspólnej 
inicjatywy technologicznej na rzecz 
przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego należy 
uwzględnić najlepsze praktyki, 
doświadczenie i wiedzę zdobyte dzięki już 
ustanowionym wspólnym inicjatywom 
technologicznym, takim jak wspólna 
inicjatywa technologiczna w zakresie 
leków innowacyjnych, wspólna inicjatywa 
technologiczna w dziedzinie aeronautyki i 
transportu lotniczego „Czyste niebo”, 
wspólna inicjatywa technologiczna na 
rzecz technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych (FCH), wspólna 
inicjatywa technologiczna w zakresie 
systemów wbudowanych (ARTEMIS) oraz 
wspólna inicjatywa technologiczna w 
dziedzinie nanoelektroniki 2020 (ENIAC).

Or. en

Poprawka 26
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Cel wspólnego przedsiębiorstwa BBI 
powinien być realizowany poprzez 
wspieranie działań badawczych i innowacji 
przy wykorzystaniu zasobów sektora 
publicznego i prywatnego. W tym celu 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
organizować zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących wspierania działań 
w zakresie badań naukowych, 
demonstracji i wdrożenia.

(15) Cel wspólnego przedsiębiorstwa BBI 
powinien być realizowany poprzez 
wspieranie działań badawczych i innowacji 
przy wykorzystaniu zasobów sektora 
publicznego i prywatnego. W tym celu 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
organizować zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących wspierania działań 
w zakresie badań naukowych, rozwoju i 
innowacji.

Or. en
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Poprawka 27
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby osiągnąć maksymalny efekt, 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
działać w ścisłej synergii z innymi 
programami unijnymi w takich 
dziedzinach, jak edukacja, środowisko, 
konkurencyjność i MŚP, oraz z funduszami 
polityki spójności i polityką rozwoju 
obszarów wiejskich, co może w 
szczególności sprzyjać zwiększeniu 
krajowego i regionalnego potencjału w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji.

(16) Aby osiągnąć maksymalny efekt, 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
działać w ścisłej synergii z innymi 
programami unijnymi w takich 
dziedzinach, jak edukacja, środowisko, 
konkurencyjność i MŚP, oraz z funduszami 
polityki spójności i polityką rozwoju 
obszarów wiejskich, co może w 
szczególności sprzyjać zwiększeniu 
krajowego i regionalnego potencjału w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji. Wspólne przedsiębiorstwo 
BBI powinno działać w synergii również z 
trzema europejskimi partnerstwami 
innowacyjnymi w zakresie zasobów 
wodnych, zrównoważonego rozwoju
rolnictwa i surowców.

Or. fr

Poprawka 28
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wspólna inicjatywa technologiczna 
na rzecz przemysłu opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego 
powinna być oparta na oddolnym 
podejściu, które ma olbrzymie znaczenie 
dla wykorzystania potencjału wszystkich 
regionów, w tym w szczególności na 
wspieraniu lokalnych i regionalnych 
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działań w stałym kontakcie z władzami 
regionalnymi i lokalnymi; powinna 
przyczynić się do zwiększenia świadomości 
społecznej na temat znaczenia gospodarki 
opartej na zasobach biologicznych 
i informować o jej ogromnych 
korzyściach; musi wykorzystywać wiedzę 
fachową posiadaną przez regiony, 
współpracę między nauką, 
przedsiębiorcami i administracją 
publiczną zawiązaną w ramach tak 
zwanego potrójnego układu - Triple 
Helix, którego misją jest zbudowanie 
otwartej i ekspansywnej gospodarki, 
transgraniczny przepływ inwestycji, 
a także skuteczna współpraca.

Or. nl

Poprawka 29
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Biorąc należycie pod uwagę 
zamierzone efekty synergii programu 
„Horyzont 2020” i funduszy 
strukturalnych, a także odpowiednie 
krajowe i regionalne programy 
finansowania badań i rozwoju, regiony 
w całej Unii należy zachęcić do aktywnej 
pomocy w realizacji działań wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI, np. poprzez 
wspieranie istotnej z finansowego punktu 
widzenia infrastruktury badawczej, 
przygotowywanie wniosków, 
wykorzystywanie wyników badań lub 
łączenie działań odpowiednich podmiotów 
w obrębie sieci w celu zwiększenia 
regionalnego wpływu działań wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI i ich potencjału 
w zakresie tworzenia miejsc pracy 
i generowania wzrostu gospodarczego na 
poziomie regionalnym.
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Or. es

Poprawka 30
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Członkami założycielami wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI powinny być Unia 
Europejska i BIC.

(17) Członkami założycielami wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI powinny być Unia 
Europejska i jakikolwiek inny podmiot z 
państwa członkowskiego lub z kraju 
stowarzyszonego akceptujący statut oraz 
przyczyniający się do finansowania 
wspólnego przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 31
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W ramach realizacji swoich celów 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
udzielać wsparcia finansowego głównie w 
formie dotacji dla uczestników w wyniku 
otwartych i zgodnych z zasadami 
konkurencji zaproszeń do składania 
wniosków.

(20) W ramach realizacji swoich celów 
wspólne przedsiębiorstwo BBI powinno 
udzielać wsparcia finansowego głównie w 
formie dotacji dla uczestników w wyniku 
przejrzystych, otwartych i zgodnych z 
zasadami konkurencji zaproszeń do 
składania wniosków.

Or. en

Poprawka 32
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wkłady członków prywatnych nie
powinny ograniczać się jedynie do kosztów 
administracyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI i do 
współfinansowania koniecznego do 
prowadzenia działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji wspieranych przez 
wspólne przedsiębiorstwo BBI.

(21) Wkłady członków prywatnych 
powinny ograniczać się do kosztów 
administracyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI i do 
współfinansowania koniecznego do 
prowadzenia działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji wspieranych przez 
wspólne przedsiębiorstwo BBI.

Or. en

Poprawka 33
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wkłady te powinny dotyczyć również
działań dodatkowych podejmowanych 
przez członków prywatnych, określonych 
w planie dodatkowych działań; w celu 
uzyskania odpowiedniego efektu dźwigni 
te działania dodatkowe powinny 
przyczyniać się do realizacji szerszej 
wspólnej inicjatywy technologicznej na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego.

(22) Koszty dotyczące działań 
dodatkowych podejmowanych przez 
członków prywatnych, określonych w 
planie dodatkowych działań mogą zostać 
oszacowane, jednak nie przyczyniają się 
do realizacji szerszej wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego.

Or. en

Poprawka 34
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wkłady te powinny dotyczyć również 
działań dodatkowych podejmowanych 
przez członków prywatnych, określonych 
w planie dodatkowych działań; w celu 
uzyskania odpowiedniego efektu dźwigni 
te działania dodatkowe powinny 
przyczyniać się do realizacji szerszej 
wspólnej inicjatywy technologicznej na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego.

(22) Wkłady te powinny dotyczyć również 
działań dodatkowych podejmowanych 
przez członków prywatnych, określonych 
w planie dodatkowych działań i 
przedstawionych w sprawozdaniu 
rocznym; w celu uzyskania odpowiedniego 
efektu dźwigni te działania dodatkowe 
powinny przyczyniać się do realizacji 
szerszej wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego.

Or. en

(Zob. poprawka do art. 4 ust. 4.)

Poprawka 35
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wkładem finansowym UE we 
wspólne przedsiębiorstwo BBI należy 
zarządzać zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami i odpowiednimi 
zasadami zarządzania pośredniego 
określonymi w rozporządzeniu (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 
z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 
zasad stosowania rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/201227.

(24) Wkładem finansowym UE we 
wspólne przedsiębiorstwo BBI należy 
zarządzać zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami i odpowiednimi 
zasadami zarządzania pośredniego 
określonymi w art. 60 ust. 1-4 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 i rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 
października 2012 r. w sprawie zasad 
stosowania rozporządzenia (UE, Euratom)
nr 966/201227.

__________________ __________________
27 Dz.U. L 27 z 31.12.12, s. 1. 27 Dz.U. L 27 z 31.12.12, s. 1.

Or. en
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Poprawka 36
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Z zastrzeżeniem oceny 
śródokresowej, o której mowa w art. 11, 
oraz zgodnie z art. 26 rozporządzenia 
nr .../2013 [rozporządzenie w sprawie 
programu ramowego „Horyzont 2020”] 
wspólne inicjatywy technologiczne, jako 
określony instrument finansowania 
programu „Horyzont 2020”, powinny 
podlegać gruntownej ocenie 
śródokresowej, która powinna obejmować 
między innymi analizę ich otwartości, 
przejrzystości i wydajności.

Or. es

Poprawka 37
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien wykonywać te same uprawnienia 
w stosunku do wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI, jak w stosunku do Komisji.

(27) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien wykonywać te same uprawnienia 
w stosunku do wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI, jak w stosunku do Komisji. To samo 
dotyczy Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego i Parlamentu 
Europejskiego.

Or. fr

Poprawka 38
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów, urzędów lub 
agencji utworzonych przez Unię może 
wykluczać kontrolę sprawowaną przez 
Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu 
do rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków takich organów, urzędów lub 
agencji. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 rachunki organów, o których 
mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012, podlegają kontroli 
prowadzonej przez niezależny organ 
kontrolny, który wydaje opinię dotyczącą 
między innymi rzetelności rachunków 
oraz legalności i prawidłowości transakcji 
podstawowych. Konta wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI nie powinny 
podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, aby uniknąć 
powielania kontroli kont.

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów, urzędów lub 
agencji utworzonych przez Unię może 
wykluczać kontrolę sprawowaną przez 
Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków takich organów, urzędów lub 
agencji. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
rachunki organów, o których mowa w art. 

(28) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów, urzędów lub 
agencji utworzonych przez Unię może 
wykluczać kontrolę sprawowaną przez 
Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków takich organów, urzędów lub 
agencji. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
rachunki organów, o których mowa w art. 
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209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, podlegają kontroli prowadzonej 
przez niezależny organ kontrolny, który 
wydaje opinię dotyczącą między innymi 
rzetelności rachunków oraz legalności i 
prawidłowości transakcji podstawowych. 
Konta wspólnego przedsiębiorstwa BBI 
nie powinny podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, aby uniknąć powielania 
kontroli kont.

209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, podlegają kontroli prowadzonej 
przez niezależny organ kontrolny, który 
wydaje opinię dotyczącą między innymi 
rzetelności rachunków oraz legalności i 
prawidłowości transakcji podstawowych. 
Mimo wydania takiej opinii, która nie 
stanowi audytu, konta wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI powinny podlegać 
kontroli Trybunału Obrachunkowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Nieuzasadnionym jest, aby rachunki wspólnego przedsiębiorstwa IMI 2 nie podlegały kontroli 
Trybunału Obrachunkowego. Opinia, nawet jeżeli wydana przez niezależny organ kontrolny, 
nie stanowi audytu, który umożliwiłby osobom trzecim, w tym Unii Europejskiej i jej 
Parlamentowi, zdobycie wysokiego stopnia pewności, że rachunki przedstawiają wierny obraz 
sytuacji przedsiębiorstwa, a operacje podstawowe mają legalny i prawidłowy charakter.

Poprawka 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Bez uszczerbku dla oceny 
śródokresowej, o której mowa w art. 11 
oraz zgodnej z art. 26 rozporządzenia 
w sprawie programu „Horyzont 2020”, 
wspólne inicjatywy technologiczne jako 
szczególny instrument finansowania w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
powinny podlegać szczegółowej ocenie 
środokresowej, która powinna obejmować 
między innymi analizę ich otwartości, 
przejrzystości i skuteczności.

Or. en

(Zob. art. 26 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020”).
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Uzasadnienie

Odniesienie to jest potrzebne do uwzględnienia ostatecznych wyników negocjacji w sprawie 
programu „Horyzont 2020”. Odzwierciedla ono również inny istotny aspekt, który 
Parlamentowi udało się włączyć do art. 26 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 
2020”.

Poprawka 41
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W perspektywie ogólnego celu 
programu „Horyzont 2020” 
zakładającego osiągnięcie większej 
prostoty i harmonizacji możliwości 
finansowania badań i rozwoju na szczeblu 
europejskim, czas trwania wszystkich 
partnerstw publiczno-prywatnych 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” powinien być spójny z 
czasem trwania programu ramowego, aby 
uniknąć różnych, równoległych zbiorów 
zasad oraz powiązanych z nimi 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
dla przyszłych uczestników oraz organów 
Unii;

Or. en

Poprawka 42
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W perspektywie ogólnego celu 
programu „Horyzont 2020” 
zakładającego osiągnięcie większej 
prostoty i harmonizacji możliwości 
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finansowania europejskich badań i 
rozwoju należy uniknąć sytuacji, w której 
wspólne przedsiębiorstwa rządzą się 
innymi zbiorami zasad niż program 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 43
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) Aby umożliwić zniwelowanie
przepaści w zakresie badań i innowacji w 
Europie, należy rozwijać 
komplementarność i zapewnić ścisłą 
synergię z funduszami strukturalnymi. W 
miarę możliwości promowana będzie 
interoperacyjność między tymi dwoma 
instrumentami. Zachęcać się będzie do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego. W tym kontekście działania 
będą służyć pełnemu wykorzystaniu 
potencjału zbioru talentów w Europie, 
optymalizując tym samym gospodarczy i 
społeczny wpływ badań i innowacji, i 
będzie on mieć odrębny, acz 
komplementarny charakter wobec 
strategii politycznych i działań funduszy 
polityki spójności.

Or. en

Poprawka 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) Biorąc na uwadze znaczenie 
podstawowych badań w tworzeniu 
przełomowych koncepcji, które 
umożliwiają przyszłe innowacje, wzywa do 
składania wniosków w zakresie projektów 
współpracy dotyczących badań i rozwoju 
w dziedzinie biotechnologii w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny być
one ogłaszane obok oraz równolegle do 
działań wspólnych przedsiębiorstw BBI, 
co dotyczy zwłaszcza badań na poziomach 
gotowości technologicznej 1–4.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z regulaminem programu „Horyzont 2020” działania w zakresie badań i rozwoju 
objęte wspólnymi inicjatywami technologicznymi powinny być uwzględnione również w 
zwykłych zaproszeniach do składania wniosków w programach pracy „Horyzont 2020”. W 
przypadku BBI badania w ramach projektów współpracy powinny być prowadzone 
równolegle do działań BBI na niższych poziomach gotowości technologicznej w celu 
osiągnięcia szerszego włączenia uniwersytetów i MŚP w finansowane przez UE badania w 
zakresie biotechnologii, co zapewni właściwą równowagę między niższymi a wyższymi 
poziomami gotowości technologicznej oraz pozwoli utworzyć konkurencyjne środowisko 
badawcze i stymulować przyszłe innowacje.

Poprawka 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30c) Mając na uwadze zamierzone efekty 
synergii programu „Horyzont 2020” 
i funduszy strukturalnych, a także 
odpowiednie krajowe i regionalne 
programy finansowania badań i rozwoju, 
regiony w całej Unii należy zachęcić do 
aktywnej pomocy w realizacji działań 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI, np. 
poprzez wspieranie istotnej z finansowego 
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punktu widzenia infrastruktury 
badawczej, przygotowywanie wniosków, 
wykorzystywanie wyników badań lub 
łączenie działań odpowiednich podmiotów 
w obrębie sieci w celu zwiększenia 
regionalnego wpływu działań wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI i ich potencjału 
w zakresie tworzenia miejsc pracy 
i generowania wzrostu gospodarczego na 
poziomie regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski doprowadził do wprowadzenia nowego artykułu do rozporządzenia 
ramowego w sprawie programu „Horyzont 2020”, który wyraźnie określa wymóg większej 
synergii programu „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych. W tym kontekście wspólne 
inicjatywy technologiczne nie powinny być wyjątkiem. Regiony należy zachęcić do pomocy 
w ich działaniach, biorąc pod uwagę zwłaszcza oferowane przez nie ogromne możliwości 
wzmocnienia klastrów regionalnych.

Poprawka 46
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30c) Należy wdrożyć środki, które 
wspierają udział MŚP, uniwersytetów i 
ośrodków badawczych. W tym kontekście 
należy zidentyfikować i zniwelować 
bariery utrudniające udział nowych 
podmiotów w programie.

Or. en

Poprawka 47
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem BBI”) na okres od 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem BBI”) na okres od 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Równoległe wydawanie zaproszeń przez dwie generacje wspólnych inicjatyw 
technologicznych (różni członkowie, różne zasady, różne budżety) pociąga za sobą koszty 
administracyjne, zwiększa stopień złożoności finansowania badań przez UE i przysłania 
faktyczne wydatkowane rocznie kwoty finansowania. Czas działania wspólnych inicjatyw 
technologicznych należy zatem dostosować do czasu działania programu „Horyzont 2020” 
i przyszłych programów ramowych. Skrócenie ram czasowych wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI umożliwia wspólnemu przedsiębiorstwu funkcjonowanie przy ograniczonym budżecie bez 
konieczności zmiany zaplanowanych działań.

Poprawka 48
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem BBI”) na okres od 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem BBI”) na okres od 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. es
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Poprawka 49
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do realizacji celów 
wspólnej inicjatywy technologicznej na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego, aby dążyć do 
zasobooszczędnej i zrównoważonej 
gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększyć 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, w 
szczególności na obszarach wiejskich, 
poprzez stworzenie zrównoważonego i 
konkurencyjnego przemysłu opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego w 
Europie w oparciu o zaawansowane 
technologicznie biorafinerie pozyskujące 
biomasę w sposób zrównoważony; a w 
szczególności:

b) przyczynianie się do realizacji celów 
wspólnej inicjatywy technologicznej na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego, aby dążyć do 
wystarczającej pod względem zasobów, 
przyjaznej środowisku, zrównoważonej
gospodarki opartej na energii odnawialnej
oraz przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego i zwiększania zatrudnienia, 
w szczególności na obszarach wiejskich, 
poprzez stworzenie zrównoważonego i 
konkurencyjnego przemysłu opartego na 
niemodyfikowanych genetycznie 
surowcach pochodzenia biologicznego w 
Europie w oparciu o zaawansowane 
technologicznie biorafinerie pozyskujące 
biomasę w sposób zrównoważony oraz w 
oparciu o wiodącą zasadę hierarchii w 
zakresie biomasy popierającą kaskadowe 
wykorzystanie biomasy; a w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 50
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) demonstrowanie technologii 
umożliwiających wytwarzanie nowych 
podstawowych składników chemicznych, 
nowych materiałów i nowych produktów 

c) demonstrowanie technologii wysokiej 
wartości umożliwiających wytwarzanie 
nowych podstawowych składników 
chemicznych, nowych materiałów i 
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konsumpcyjnych z europejskiej biomasy, 
które zastępują konieczność stosowania 
czynników produkcji na bazie paliw 
kopalnych;

nowych produktów konsumpcyjnych z 
europejskiej biomasy, które zastępują 
konieczność stosowania czynników 
produkcji na bazie paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 51
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) tworzenie biorafinerii wzorcowych 
stosujących technologie i modele 
biznesowe związane z materiałami, 
chemikaliami i paliwami opartymi na 
surowcach pochodzenia biologicznego 
oraz wykazujących taki poziom 
udoskonaleń w zakresie kosztów i 
efektywności, że są one konkurencyjne w 
stosunku do zakładów bazujących na 
paliwach kopalnych.

e) wspieranie stosowania technologii i 
modeli biznesowych związanych z 
materiałami, chemikaliami i paliwami 
opartymi na surowcach pochodzenia 
biologicznego niemodyfikowanych 
genetycznie, wykazujących znaczące 
wyniki pod względem ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 52
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Wkład finansowy Unii zależy od 
spełnienia następujących warunków:
a) wspólne przedsiębiorstwo BBI musi 
wykazać, że jego wieloletni plan prac i 
działania, jakie finansuje, odpowiadają 
priorytetom badawczym określonym w 
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ramowym programie „Horyzont 2020”;
b) wspólne przedsiębiorstwo BBI musi 
wykazać, że ogólne zasady programu 
„Horyzont 2020” są przestrzegane;
c) wspólne przedsiębiorstwo BBI musi 
wykazać, że warunki ustanowione w art. 
19 ramowego programu „Horyzont 2020” 
są przestrzegane.

Or. es

Poprawka 53
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) aby promowały uczestniczenie w ich 
działaniach małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z celami 
programu ramowego „Horyzont 2020”.

Or. ro

Poprawka 54
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Zakres działań

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 2, 
program badawczy dotyczący 
bioprzemysłu może finansować działania 
badawczo-rozwojowe obejmujące poziomy 
gotowości technologicznej 2–6.
2. Jeżeli program badawczy dotyczący 
biomprzemysłu przewiduje działania 
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innowacyjne obejmujące poziomy 
gotowości technologicznej 7–8, stopy 
finansowania działań pośrednich obniża 
się zgodnie z [art. 22] zasad uczestnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł ma na celu sprecyzowanie zakresu działań wspólnych przedsiębiorstw BBI, 
w szczególności w odniesieniu do odpowiednich poziomów gotowości technologicznej 
obejmowanych programem badawczym. Również PR wzywa do większego uwzględnienia 
koncepcji poziomów gotowości technologicznej przy ustalaniu poziomów finansowania, co 
przewiduje niniejszy artykuł w perspektywie stóp finansowania w działaniach pośrednich.

Poprawka 55
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład Unii, obejmujący 
środki EFTA, we wspólne 
przedsiębiorstwo BBI na pokrycie kosztów 
administracyjnych i kosztów operacyjnych, 
wynosi 1 000 mln EUR. Wkład wypłaca 
się ze środków budżetu ogólnego Unii 
przydzielonych na program szczegółowy 
„Horyzont 2020” wdrażający program 
ramowy „Horyzont 2020” zgodnie z 
odpowiednimi przepisami art. 58 ust. 1 lit. 
c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu 
do organów, o których mowa w art. 209 
tego rozporządzenia.

1. Maksymalny wkład Unii, obejmujący 
środki państw należących do 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (EFTA), we wspólne 
przedsiębiorstwo BBI na pokrycie kosztów 
administracyjnych i kosztów operacyjnych, 
wynosi 1 000 mln EUR. Wkład wypłaca 
się ze środków budżetu ogólnego Unii 
przydzielonych na program szczegółowy 
„Horyzont 2020” wdrażający program 
ramowy „Horyzont 2020” zgodnie z 
odpowiednimi przepisami art. 58 ust. 1 lit. 
c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu 
do organów, o których mowa w art. 209 
tego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład Unii, obejmujący 
środki EFTA, we wspólne 
przedsiębiorstwo BBI na pokrycie kosztów 
administracyjnych i kosztów operacyjnych, 
wynosi 1 000 mln EUR. Wkład wypłaca 
się ze środków budżetu ogólnego Unii 
przydzielonych na program szczegółowy 
„Horyzont 2020” wdrażający program 
ramowy „Horyzont 2020” zgodnie z 
odpowiednimi przepisami art. 58 ust. 1 lit. 
c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu 
do organów, o których mowa w art. 209 
tego rozporządzenia.

1. Maksymalny wkład Unii, obejmujący 
środki EFTA, we wspólne 
przedsiębiorstwo BBI na pokrycie kosztów 
administracyjnych i kosztów operacyjnych, 
wynosi 875 mln EUR. Wkład wypłaca się 
ze środków budżetu ogólnego Unii 
przydzielonych na program szczegółowy 
„Horyzont 2020” wdrażający program 
ramowy „Horyzont 2020” zgodnie z 
odpowiednimi przepisami art. 58 ust. 1 lit. 
c) ppkt (iv) oraz art. 60 ust. 1-4 i art. 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
w odniesieniu do organów, o których 
mowa w art. 209 tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zmniejszenie budżetu wspólnego przedsiębiorstwa BBI o 12,5% zaproponowano na skutek 
ogólnego ograniczenia puli finansowej programu „Horyzont 2020” w WRF, aby nie naruszyć 
delikatnej równowagi między finansowaniem wspólnych badań w dziedzinie transportu 
z jednej strony a finansowaniem wspólnej inicjatywy technologicznej z drugiej strony. W ten 
sam sposób należy obniżyć budżet innych wspólnych inicjatyw technologicznych. 
Jednocześnie proponuje się skrócenie czasu działania BBI o 4 lata, co oznacza ustalenie 
nowego budżetu w następnych WRF po 2020 r.

Poprawka 57
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowa o delegowaniu zadań, o której 
mowa w ust. 2, zawiera elementy 
określone w art. 58 ust. 3 oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
oraz w art. 40 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012, 
jak również między innymi następujące 

3. Umowa o delegowaniu zadań, o której 
mowa w ust. 2, zawiera elementy 
określone w art. 58 ust. 3 oraz art. 60 ust. 
1-4 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012, 
jak również między innymi następujące 
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elementy: elementy:

Or. en

Poprawka 58
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustalenia dotyczące przekazywania 
danych koniecznych do zagwarantowania, 
że Komisja jest w stanie sprostać swoim 
obowiązkom w zakresie 
rozpowszechniania danych i 
sprawozdawczości;

d) ustalenia dotyczące przekazywania 
danych koniecznych do zagwarantowania, 
że Komisja jest w stanie sprostać swoim 
obowiązkom w zakresie 
rozpowszechniania danych i 
sprawozdawczości, w tym pełnych 
informacji dotyczących wszystkich 
wniosków i umów o udzielenie dotacji 
oraz ich partnerów, które należy 
regularnie wprowadzać do globalnej bazy 
programu „Horyzont 2020” ECORDA;

Or. en

Poprawka 59
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa się 
z:

Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa się 
z wkładów do wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI określonych w klauzuli 12 ust. 2, 
klauzuli 12 ust. 3 lit. b) i klauzuli 12 ust. 3 
lit. c) statutu zawartego w załączniku.

Or. en



AM\1009063PL.doc 33/75 PE522.976v01-00

PL

Poprawka 60
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkładów niepieniężnych o wartości co 
najmniej 1 800 mln EUR w okresie 
określonym w art. 1 wniesionych przez 
członków innych niż Unia lub ich jednostki 
składowe w formie kosztów poniesionych 
przez nich w ramach realizacji działań 
dodatkowych wykraczających poza plan 
prac wspólnego przedsiębiorstwa BBI 
przyczyniających się do realizacji celów 
wspólnej inicjatywy technologicznej na 
rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego. Koszty te 
mogą być pokrywane z innych unijnych 
programów finansowania zgodnie z 
obowiązującymi zasadami i procedurami. 
W takich przypadkach finansowanie Unii 
nie zastępuje wkładów niepieniężnych 
członków innych niż Unia ani wkładów 
niepieniężnych ich jednostek składowych.

b) dodatkowych kosztów, które można 
oszacować w okresie określonym w art. 1 
poniesionych przez członków innych niż 
Unia lub ich jednostki składowe w formie 
kosztów poniesionych przez nich w ramach 
realizacji działań dodatkowych 
wykraczających poza plan prac wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI przyczyniających się 
do realizacji celów wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego. Koszty te mogą być 
pokrywane z innych unijnych programów 
finansowania zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i procedurami. W żadnym 
przypadku takie koszty nie zastępują
wkładów niepieniężnych członków innych 
niż Unia ani wkładów niepieniężnych ich 
jednostek składowych.

Or. en

Poprawka 61
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu wyceny wkładów, o których 
mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 12 ust. 3 lit. 
c) statutu zawartego w załączniku, koszty 
ustala się zgodnie ze zwykłymi praktykami 
księgowania kosztów stosowanymi przez 
dane podmioty, zgodnie z obowiązującymi 
standardami rachunkowości w państwie 

4. W celu wyceny wkładów, o których 
mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 12 ust. 3 lit. 
c) statutu zawartego w załączniku, koszty 
ustala się zgodnie ze zwykłymi praktykami 
księgowania kosztów stosowanymi przez 
dane podmioty, zgodnie z obowiązującymi 
standardami rachunkowości w państwie 
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siedziby każdego podmiotu oraz zgodnie z 
obowiązującymi międzynarodowymi 
standardami rachunkowości/ 
międzynarodowymi standardami 
sprawozdawczości finansowej. Koszty są 
poświadczane przez niezależnego 
kontrolera zewnętrznego wyznaczonego 
przez właściwy podmiot. Wspólne 
przedsiębiorstwo BBI weryfikuje wycenę 
wkładów. W przypadku 
nierozstrzygniętych wątpliwości wycena 
może być kontrolowana przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI.

siedziby każdego podmiotu oraz zgodnie z 
obowiązującymi międzynarodowymi 
standardami rachunkowości/ 
międzynarodowymi standardami 
sprawozdawczości finansowej. Koszty 
wkładów, o których mowa w klauzuli 12 
ust. 3 lit. c) statutu są poświadczane przez 
niezależnego kontrolera zewnętrznego 
wyznaczonego przez właściwy podmiot. 
Wspólne przedsiębiorstwo BBI weryfikuje 
wycenę wkładów. W przypadku 
nierozstrzygniętych wątpliwości wycena 
może być kontrolowana przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI. Dany podmiot 
podaje do wiadomości publicznej 
sprawozdanie roczne dotyczące jego 
dodatkowych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe działania, które mają wykonać członkowie prywatni, zwiększą efekt dźwigni 
wspólnej inicjatywy technologicznej, nie powinny zatem podlegać audytowi. Działania 
dodatkowe powinny być planowane i odpowiednio realizowane, jasno określane jako wkłady 
niepieniężne i ujęte w sprawozdaniach rocznych. Działania te jednak nie są 
współfinansowane przez Unię, a zatem powinny być zwolnione z kontroli innej niż kontrola 
prowadzona przez wspólne przedsiębiorstwo.

Poprawka 62
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwo BBI przyjmuje 
swoje szczegółowe przepisy finansowe 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem 
(UE) nr ... [delegowane rozporządzenie w 
sprawie modelowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego partnerstw 
publiczno-prywatnych].

Niezależnie od art. 12 niniejszego 
rozporządzenia wspólne przedsiębiorstwo 
BBI przyjmuje swoje szczegółowe 
przepisy finansowe zgodnie z art. 209 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
i rozporządzeniem (UE) nr ... [delegowane 
rozporządzenie w sprawie modelowego 
rozporządzenia finansowego dotyczącego 
partnerstw publiczno-prywatnych].
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Or. en

Poprawka 63
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego Rada Zarządzająca 
przyjmuje decyzję na podstawie art. 2 ust. 
1 regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników przekazującą odpowiednie 
uprawnienia organu powołującego 
Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą 
warunki, zgodnie z którymi możliwe jest 
zawieszenie przekazania tych uprawnień. 
Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do 
dalszego przekazywania tych uprawnień.

Zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego Rada Zarządzająca 
przyjmuje decyzję na podstawie art. 2 ust. 
1 regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników przekazującą odpowiednie 
uprawnienia organu powołującego 
Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą 
warunki, zgodnie z którymi możliwe jest 
zawieszenie przekazania tych uprawnień. 
Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do 
dalszego przekazywania tych uprawnień. 
Dyrektor Wykonawczy na najbliższym 
posiedzeniu Rady Zarządzającej składa 
sprawozdanie z przekazania lub dalszego 
przekazania uprawnień.

Or. fr

Uzasadnienie

Każde przekazanie uprawnień musi być przedmiotem sprawozdania.

Poprawka 64
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wymagają tego wyjątkowe 
okoliczności, Rada Zarządzająca może, w 
drodze decyzji, zawiesić tymczasowo 
przekazanie uprawnień organu 

Rada Zarządzająca może, w drodze 
uzasadnionej decyzji, zawiesić 
tymczasowo przekazanie uprawnień 
organu powołującego Dyrektorowi 
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powołującego Dyrektorowi 
Wykonawczemu i uprawnień przekazanych 
przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

Wykonawczemu i uprawnień przekazanych 
przez niego oraz wykonywać je
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

Or. fr

Uzasadnienie

Zawieszenie lub przekazanie uprawnień powinno być możliwe w każdej chwili, tak by Rada 
Zarządzająca nie musiała powoływać się na szczególne okoliczności.

Poprawka 65
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wspólnego przedsiębiorstwa oraz jego 
personelu stosuje się Protokół w sprawie 
przywilejów i immunitetów Unii 
Europejskiej.

Do dyrektora wykonawczego i członków 
Rady Zarządzającej wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI stosuje się Protokół 
w sprawie przywilejów i immunitetów Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Zawieszenie lub przekazanie uprawnień powinno być możliwe w każdej chwili, tak by Rada 
Zarządzająca nie musiała powoływać się na szczególne okoliczności.

Poprawka 66
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
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BBI naprawia szkody wyrządzone przez 
swoich pracowników podczas 
wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami 
wspólnymi dla systemów prawnych państw 
członkowskich.

BBI naprawia szkody wyrządzone przez 
swoich pracowników i członków Rady 
Zarządzającej podczas wykonywania przez 
nich obowiązków służbowych, zgodnie z 
ogólnymi zasadami wspólnymi dla 
systemów prawnych państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 67
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w sporach dotyczących odszkodowań za 
szkody wyrządzone przez pracowników 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI podczas 
wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma konieczności odchodzenia od prawa powszechnego w przypadku tego typu sporów.

Poprawka 68
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do wszelkich spraw 
nieobjętych niniejszym rozporządzeniem 
lub innymi aktami prawa UE 
zastosowanie ma prawo państwa, w 
którym znajduje się siedziba wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI.

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma konieczności odchodzenia od prawa powszechnego w przypadku zaistnienia sporów i 
należy utrzymać przepisy umowne w mocy.

Poprawka 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Do dnia 30 czerwca 
2018 r. Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz ze swoimi uwagami.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Do dnia 30 czerwca 
2018 r. Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz ze swoimi uwagami. Ocena 
śródokresowa wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI stanowi część oceny śródokresowej 
programu ramowego „Horyzont 2020” i 
jest wraz z nią dokonywana.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla zmiany wprowadzone w art. 26 rozporządzenia w sprawie 
programu „Horyzont 2020”, w którym wspólne inicjatywy technologiczne wyraźnie 
wymieniono jako część i przedmiot oceny śródokresowej programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 70
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Do dnia 30 czerwca 

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Do dnia 30 czerwca 
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2018 r. Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz ze swoimi uwagami.

2018 r. Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz ze swoimi uwagami. Ocena 
śródokresowa wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI stanowi część oceny śródokresowej 
programu „Horyzont 2020” i jest z nią 
przedstawiana.

Or. es

Poprawka 71
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Budżet wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI może podlegać przeglądowi w trakcie 
przeglądu śródokresowego.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od wyników oceny śródokresowej oraz przy należytym uwzględnieniu innych 
istotnych czynników, w podstawowym akcie prawnym dotyczącym bioprzemysłu należy 
uwzględnić możliwość dostosowania budżetu bioprzemysłu. Ogólnie rzecz biorąc, w 
odpowiednich aktach podstawowych dotyczących innych wspólnych przedsiębiorstw 
należałoby uwzględnić odniesienie do ewentualnej zmiany budżetu w trakcie przeglądu
śródokresowego.

Poprawka 72
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Budżet wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI może podlegać przeglądowi w trakcie 
oceny śródokresowej.
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Or. es

Poprawka 73
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja może opracować doroczne 
sprawozdanie z postępu prac wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI w zakresie badań i 
rozwoju.

Or. es

Poprawka 74
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI jest częścią 
absolutorium udzielanego Komisji przez 
Parlament Europejski, na podstawie 
zalecenia Rady, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI 
udzielane jest przez Parlament Europejski, 
na podstawie zalecenia Rady, zgodnie z 
procedurą analogiczną do procedury, o 
której mowa w art. 319 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 
164-166 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, co odbywa się w oparciu o 
sprawozdanie z audytu Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Ważnym jest, by wspólne przedsiębiorstwa podlegały audytom Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego i tym samym procedurom udzielania absolutorium co Komisja Europejska, 
wraz z budżetową i polityczną kontrolą Parlamentu Europejskiego.
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Poprawka 75
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI jest częścią 
absolutorium udzielanego Komisji przez 
Parlament Europejski, na podstawie 
zalecenia Rady, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI jest udzielane przez 
Parlament Europejski, na podstawie 
zalecenia Rady, przed 15 maja roku n+2 
zgodnie z procedurą porównywalną do 
procedury przewidzianej w art. 319 TFUE 
oraz w art. 164-165 rozporządzenia (WE) 
nr 966/2012 (EU/ Eurataom), jak również 
w przepisach finansowych wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI.

Or. en

Poprawka 76
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Jeżeli Parlament Europejski odmówi 
udzielenia absolutorium, Dyrektor 
Wykonawczy składa dymisję wobec Rady 
Zarządzającej, która podejmuje decyzję 
końcową w tej sprawie uzależnioną od 
zaistniałych okoliczności.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby proces udzielania absolutorium był wiarygodny, odmowa udzielenia absolutorium 
powinna skutkować powierzeniem losu Dyrektora Wykonawczego Radzie Zarządzającej. 
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Procedura ta nie oznacza odwołania, ale zobowiązuje Dyrektora Wykonawczego do złożenia 
dymisji na ręce Rady Zarządzającej, która powinna podjąć dalsze decyzje w tej sprawie.

Poprawka 77
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Personel wspólnego przedsiębiorstwa, 
Dyrektor Wykonawczy i członkowie Rady 
Zarządzającej powiadamiają OLAF, w 
trybie bezzwłocznym i bez możliwości 
pociągnięcia ich do odpowiedzialności z 
racji tego powiadomienia, o nadużyciach 
finansowych, które mogły być im wiadome 
w czasie sprawowania ich funkcji lub 
trwania kadencji. Niedopełnienie tego 
obowiązku wiąże się z obarczeniem ich 
osobistą odpowiedzialnością za skutki 
nadużyć finansowych, o których było im 
wiadomo i których nie zgłosili urzędowi 
OLAF. 

Or. fr

Uzasadnienie

Walka z nadużyciami finansowymi powinna być priorytetem Unii. Obowiązek powiadamiania, 
który funkcjonuje już w przynajmniej jednym państwie członkowskim, jest bardzo użytecznym 
narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 78
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Członkowie Rady Zarządzającej i 
Komitetu Naukowego oraz Dyrektor 
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Wykonawczy udostępniają opinii 
publicznej i aktualizują oświadczenia o 
całokształcie działań zawodowych, o 
interesach finansowych oraz o konflikcie 
interesów. Oświadczenia zawierają 
następujące informacje:
a) zawód danej osoby oraz jej członkostwo 
w zarządach lub komitetach prywatnych 
przedsiębiorstw, organizacji 
pozarządowych i stowarzyszeń;
b) udziały w spółkach lub partnerstwach, 
które mogą mieć ewentualny wpływ na
porządek publiczny lub w sytuacji, kiedy 
takie udziały wiążą się ze znaczącym 
wpływem danej osoby na sprawy firmy;

Or. en

Poprawka 79
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do działań finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI zastosowanie ma
rozporządzenie (UE) nr ... [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”]. Zgodnie z 
tym rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo BBI uznaje się za organ 
finansujący i udziela ono wsparcia 
finansowego na działania pośrednie 
określone w klauzuli 1 statutu zawartego w 
załączniku.

Do działań pośrednich finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo BBI 
stosuje się rozporządzenie (UE) nr […]
[zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”] i decyzje 
Komisji dotyczące jego wykonania. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo BBI uznaje się za organ 
finansujący i udziela ono wsparcia 
finansowego na działania pośrednie 
określone w klauzuli 1 statutu zawartego w 
załączniku.

Or. es

Poprawka 80
Christian Ehler



PE522.976v01-00 44/75 AM\1009063PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do działań finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI zastosowanie ma 
rozporządzenie (UE) nr ... [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”]. Zgodnie z 
tym rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo BBI uznaje się za organ 
finansujący i udziela ono wsparcia 
finansowego na działania pośrednie 
określone w klauzuli 1 statutu zawartego w 
załączniku.

Do działań pośrednich finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo BBI 
zastosowanie ma rozporządzenie (UE) nr 
... [zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”] oraz 
decyzje Komisji mające znaczenie dla jego 
wdrażania. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo BBI uznaje się za organ 
finansujący i udziela ono wsparcia 
finansowego na działania pośrednie 
określone w klauzuli 1 statutu zawartego w 
załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy doprecyzowaniu, że stosuje się nie tylko zasady uczestnictwa, lecz również 
związane z nimi akty wykonawcze, takie jak zasady dotyczące procedur składania, oceny, 
wyboru, przyznawania i przeglądu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 zasad uczestnictwa zasady te 
stosuje się wyłącznie do działań pośrednich.

Poprawka 81
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby uwzględnić szczególne wymagania 
operacyjne wspólnych przedsiębiorstw 
BBI, plany robocze wspólnych 
przedsiębiorstw BBI mogą uwzględniać 
odstępstwa od zasad dotyczących 
uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020” mające na celu ułatwienie i 
wspieranie udziału określonych typów 
uczestników, a dokładniej polegające na 
ograniczeniu finansowania dla MŚP, 
uniwersytetów, niekomercyjnych 
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organizacji badawczych, Wspólnych 
Centrów Badawczych oraz organizacji 
europejskiego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji ustanowionymi w art. 60 
ust. 1 i art. 128 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 966/2012 (EU, Euratom) oraz 
art. 16 tego rozporządzenia zaproszenia do 
składania wniosków organizowane przez 
wspólne przedsiębiorstwa BBI są 
publikowane na internetowym portalu dla 
uczestników programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

W trakcie negocjacji trójstronnych dotyczących programu „Horyzont 2020” instytucje 
zgodziły się na wspieranie większej spójności wszystkich możliwości składania wniosków w 
ramach programu „Horyzont 2020”. W tym celu Komisja zobowiązała się do wspierania 
publikacji zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez wspólne inicjatywy 
technologiczne na portalu dla uczestników programu „Horyzont 2020”. Wszyscy zgodzili się 
na stosowanie się do tego podejścia. Niniejsza poprawka ma na celu przekształcenie 
dobrowolnego zobowiązania w wymóg prawny, co zagwarantuje prostotę i dostępność 
informacji dla składających wnioski.

Poprawka 83
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Komisja zapewnia stałą koordynację 
działań w ramach programu „Horyzont 
2020” i działań wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI poprzez regularne 
określanie możliwej komplementarności 
i synergii oraz wdrażanie oficjalnego 
procesu koordynacji w celu wzajemnego 
dostosowania priorytetów badawczych 
objętych wspólnymi badaniami 
prowadzonymi na podstawie programu 
ramowego i działań prowadzonych przez 
wspólne przedsiębiorstwo BBI.

Or. es

Poprawka 84
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnienie przyjęcia strategicznego 
planu na rzecz innowacji, który jest 
opracowywany z udziałem wszystkich 
partnerów, w tym sektora prywatnego, 
wspólnoty naukowej, przedstawicieli 
państw członkowskich oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego aktywnych 
w danej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 85
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – akapit pierwszy – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanowienie i rozwój bliskiej i 
długotrwałej współpracy między Unią, 
przemysłem i innymi zainteresowanymi 
stronami;

c) ustanowienie i rozwój bliskiej i 
długotrwałej współpracy między Unią, 
przemysłem, środowiskiem akademickim, 
organizacjami badawczymi i innymi 
zainteresowanymi stronami, jednocześnie 
zapewniając jak najszersze uczestnictwo 
zarówno w sensie geograficznym, jak i 
liczebności uczestników;

Or. ro

Poprawka 86
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) publikowanie informacji dotyczących 
projektów, w tym łącznej wartości każdego 
projektu, nazwisk uczestników, a także 
wartość wkładu finansowego wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI na każdego 
uczestnika;

Or. ro

Poprawka 87
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zaakceptowaniu statutu pismem 
zatwierdzającym, Bio-based Industries 
Consortium Aisbl (Konsorcjum przemysłu 
opartego na surowcach pochodzenia 
biologicznego, zwane dalej BIC), 
organizacja niekomercyjna utworzona na 

b) po zaakceptowaniu statutu na podstawie 
decyzji organu zarządzającego, Bio-based 
Industries Consortium Aisbl (Konsorcjum 
przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego, zwane dalej 
BIC), organizacja niekomercyjna 
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mocy prawa belgijskiego (numer 
rejestrowy: 0521-857-822), z siedzibą w 
Brukseli (Belgia).

utworzona na mocy prawa belgijskiego 
(numer rejestrowy: 0521-857-822), z 
siedzibą w Brukseli (Belgia).

Or. fr

Poprawka 88
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI może ubiegać się
każdy podmiot prawny, który bezpośrednio 
lub pośrednio wspiera badania naukowe 
i innowacje w jednym z państw 
członkowskich lub państw 
stowarzyszonych z programem ramowym 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem że 
wniesie on wkład w finansowanie, o 
którym mowa w klauzuli 12, na rzecz 
realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI określonych w art. 2 
niniejszego rozporządzenia oraz 
zaakceptuje statut wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI.

1. Członkiem wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI może zostać każdy podmiot prawny, 
który bezpośrednio lub pośrednio wspiera 
badania naukowe i innowacje w jednym 
z państw członkowskich lub państw 
stowarzyszonych z programem ramowym 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem że 
wniesie on wkład w finansowanie, o 
którym mowa w klauzuli 12, na rzecz 
realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI określonych w art. 2 
niniejszego rozporządzenia oraz 
zaakceptuje statut wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI.

Or. en

Poprawka 89
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 

skreślony
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wartość dodaną wnioskodawcy w 
odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w 
sprawie wniosku.

Or. en

Poprawka 90
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 
odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 
odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku. Reguły dotyczące przyjmowania 
nowych członków powinny być publiczne i 
przejrzyste, nie powinny nakładać 
niepotrzebnych obciążeń a jakiekolwiek 
odrzucenie wniosku musi zostać 
precyzyjnie uzasadnione w formie 
pisemnej i udostępnione kandydatowi oraz 
Grupie Przedstawicieli Państw.

Or. en

Poprawka 91
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 
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odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku i bezzwłocznie powiadamia o niej 
Komisję, która, w przypadku 
zaakceptowania wniosku, dysponuje 
prawem sprzeciwu wobec kandydatury, 
jednak nie w przypadku państwa 
członkowskiego Unii.

Or. fr

Poprawka 92
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 
odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 
odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku w terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania wniosku, którą to decyzję 
uzasadnia i publikuje.

Or. ro

Poprawka 93
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 
odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 

3. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, 
uwzględniając adekwatność i potencjalną 
wartość dodaną wnioskodawcy w 
odniesieniu do realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Następnie Rada 
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Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku a w razie odrzucenia wniosku 
przekazuje stosowne uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 94
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI. Wypowiedzenie 
staje się skuteczne i nieodwołalne po 
upływie sześciu miesięcy od daty 
powiadomienia pozostałych członków. Od 
tego momentu były członek jest zwolniony 
z wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub podjęte przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI jeszcze przed jego 
wypowiedzeniem członkostwa.

4. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI. Wypowiedzenie 
staje się skuteczne i nieodwołalne po 
upływie sześciu miesięcy od daty 
powiadomienia pozostałych członków. Od 
tego momentu były członek jest zwolniony 
z wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub podjęte przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI jeszcze przed jego 
wypowiedzeniem członkostwa. Jeżeli 
dochodzi do wypowiedzenia, między 
członkiem, który się wycofuje, a wspólnym 
przedsiębiorstwem BBI zostaje dokonane 
rozliczenie w celu uregulowania jego 
zobowiązań finansowych.

Or. fr

Poprawka 95
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI nie może zostać 
przeniesione na stronę trzecią bez 

5. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie BBI nie może zostać 
przeniesione na stronę trzecią bez 
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uprzedniej zgody Rady Zarządzającej. uprzedniej zgody Rady Zarządzającej. O 
zgodzie tej należy powiadomić Komisję, 
która może wnieść sprzeciw.

Or. fr

Poprawka 96
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Grupa Zainteresowanych Stron

Or. en

Poprawka 97
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 5 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jednego przedstawiciela Grupy 
Przedstawicieli Państw Członkowskich

Or. en

Poprawka 98
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 5 – ustęp 1 – tiret drugie b (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- czterech przedstawicieli Komitetu 
Naukowego, z których co najmniej jeden 
jest przedstawicielem organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 99
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja posiada 50% praw głosu. 
Głosy Komisji są niepodzielne. 
Członkowie prywatni posiadają równą 
liczbę głosów. Członkowie dokładają 
wszelkich starań, aby osiągnąć 
porozumienie. W przypadku nieosiągnięcia 
porozumienia Rada Zarządzająca 
podejmuje decyzje większością co 
najmniej 75% wszystkich głosów, licząc 
głosy członków nieobecnych.

1. Każdy przedstawiciel Rady 
Zarządzającej posiada jeden głos.
Członkowie dokładają wszelkich starań, 
aby osiągnąć porozumienie. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzje 
większością co najmniej 75% wszystkich 
głosów, licząc głosy członków 
nieobecnych.

Or. en

Poprawka 100
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący Grupy Przedstawicieli 
Państw ma prawo do uczestnictwa w 
posiedzeniach Rady Zarządzającej w 
charakterze obserwatora.

Przewodniczący Grupy Przedstawicieli 
Państw ma prawo do uczestnictwa w 
posiedzeniach Rady Zarządzającej oraz ma 
prawo do udziału w obradach, ale nie ma 
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prawa głosu. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 4 ust. 2 statutu organami doradczymi wspólnego przedsiębiorstwa BBI są 
zarówno Grupa Przedstawicieli Państw, jak i Komitet Naukowy. Aby mogły one odpowiednio 
pełnić tę rolę, powinny mieć prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Zarządzającej 
i udziału w jej obradach. Organy doradcze muszą mieć prawo do wypowiadania się.

Poprawka 101
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący Komitetu Naukowego ma 
prawo do uczestnictwa w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej oraz ma prawo do 
udziału w obradach, ale nie ma prawa 
głosu.

Or. en

Poprawka 102
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący Komitetu Naukowego ma 
prawo do uczestnictwa w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej oraz ma prawo do 
udziału w obradach, ale nie ma prawa 
głosu.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 4 ust. 2 statutu organami doradczymi wspólnego przedsiębiorstwa BBI są 
zarówno Grupa Przedstawicieli Państw, jak i Komitet Naukowy. Aby mogły one odpowiednio 
pełnić tę rolę, powinny mieć prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Zarządzającej 
i udziału w jej obradach. Organy doradcze muszą mieć prawo do wypowiadania się.

Poprawka 103
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 6 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Zarządzająca przyjmuje własny 
regulamin wewnętrzny.

Rada Zarządzająca przyjmuje własny 
regulamin wewnętrzny i udostępnia go 
opinii publicznej.

Or. en

Poprawka 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zapewnia stałą koordynację 
działań w ramach programu „Horyzont 
2020” i działań wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI poprzez regularne 
określanie możliwej komplementarności 
i synergii, w tym pożądanych działań 
pokrywających się, oraz wdrażanie 
oficjalnego procesu koordynacji w celu 
wzajemnego dostosowania priorytetów 
badawczych objętych wspólnymi 
badaniami prowadzonymi na podstawie 
programu ramowego i działań 
prowadzonych przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI.
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pilne skoordynowanie działań badawczych w ramach programu ramowego 
oraz działań prowadzonych przez wspólne inicjatywy technologiczne, obejmujących 
zarządzanie pożądanymi działaniami pokrywającymi się oraz potrzebnymi 
komplementarnością i synergiami. Oczywiście zadanie to najlepiej wykonałaby Komisja, 
której rola w strukturze zarządzania wspólnymi inicjatywami technologicznymi (50% głosów) 
powinna zapewnić jej wystarczające sposoby jego realizacji.

Poprawka 105
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) powoływanie i odwoływanie Dyrektora 
Wykonawczego, przedłużanie jego 
kadencji, przekazywanie mu wskazówek 
oraz monitorowanie wyników jego pracy;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Poprawka 106
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 – ustęp 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zatwierdzanie zaproszeń do składania 
wniosków oraz, w odpowiednich 
przypadkach, związanych z nimi 
przepisów dotyczących procedur 
składania, oceny i wyboru wniosków oraz 
udzielania i kontroli zamówień;

m) zatwierdzanie zaproszeń;

Or. en
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Uzasadnienie

Zasady dotyczące procedur składania, oceny, wyboru, przyznawania i przeglądu w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy stosować odpowiednio.

Poprawka 107
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 – ustęp 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) zatwierdzanie listy działań wybranych 
do finansowania;

n) zatwierdzanie listy działań wybranych 
do finansowania na podstawie wykazu 
klasyfikacyjnego sporządzonego przez 
zespół niezależnych ekspertów zgodnie 
z art. 37 zasad uczestnictwa w programie 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 108
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 – ustęp 2 – litera o a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) regularne informowanie Grupy 
Przedstawicieli Państw i Komitetu 
Naukowego o wszystkich sprawach 
mających znaczenie dla ich roli doradczej; 

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania zadania organów doradczych wspólnego przedsiębiorstwa BBI Grupa 
Przedstawicieli Państw i Komitet Naukowy powinny otrzymywać odpowiednie informacje 
dotyczące wszystkich istotnych spraw.
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Poprawka 109
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 7 – ustęp 2 – litera t a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) wyznaczenie, w oparciu o przetarg 
publiczny, niezależnego organu 
kontrolnego, któremu zostanie powierzone 
zadanie przedstawienia opinii, o której 
mowa w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2010 Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. fr

Uzasadnienie

Wypada, aby organ, który zbiera się na posiedzeniach i zatwierdza sprawozdania, wyznaczał 
niezależny organ kontrolny, któremu zostanie powierzone zadanie przedstawienia opinii, o 
której mowa w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2010 Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W trosce o przejrzystość proponuje się, by wyznaczenia tego dokonano 
w oparciu o przetarg publiczny.

Poprawka 110
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 
przez Radę Zarządzającą z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję po przeprowadzeniu otwartego i 
przejrzystego postępowania 
rekrutacyjnego. W odpowiednich 
przypadkach Komisja uwzględnia w 
procedurze wyboru reprezentację innych 
członków wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI.

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 
przez Radę Zarządzającą z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję po przeprowadzeniu otwartego i 
przejrzystego postępowania 
rekrutacyjnego. W odpowiednich 
przypadkach Komisja uwzględnia w 
procedurze wyboru reprezentację innych 
członków wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI. Parlament Europejski może wnieść 
sprzeciw.

Or. fr
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Poprawka 111
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dyrektor Wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska jedynie na 
podstawie decyzji Rady Zarządzającej 
działającej na wniosek Komisji, która w 
odpowiednich przypadkach uwzględnia 
członków prywatnych.

6. Dyrektor Wykonawczy może zostać 
zdymisjonowany jedynie na podstawie 
decyzji Rady Zarządzającej działającej na 
wniosek Komisji, która w odpowiednich 
przypadkach uwzględnia członków 
prywatnych.

Or. fr

Poprawka 112
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W szczególności Dyrektor Wykonawczy 
w sposób niezależny wykonuje następujące 
zadania:

4. Dyrektor Wykonawczy wykonuje w 
szczególności następujące zadania:

Or. fr

Poprawka 113
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 9 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedkładanie Radzie Zarządzającej do 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego;

c) przygotowuje roczne sprawozdania 
finansowe w celu ich przedłożenia Radzie 
Zarządzającej do zatwierdzenia;
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Or. fr

Poprawka 114
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 9 – ustęp 4 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) sporządzanie sprawozdania rocznego 
z postępów w zakresie działań badawczo-
rozwojowych we współpracy z wydziałem 
komunikacji wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI;

Or. en

Uzasadnienie

Zalecane byłoby regularne rozpowszechnianie większej ilości łatwiej dostępnych informacji 
na temat postępów i wyników wspólnej inicjatywy technologicznej, aby zwiększyć jej 
widoczność i uświadomić większej liczbie obywateli jej osiągnięcia.

Poprawka 115
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 9 – ustęp 4 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) organizuje przetarg publiczny, na 
podstawie którego Rada Zarządzająca
wyznacza niezależny organ kontrolny, 
któremu zostanie powierzone zadanie 
przedstawienia opinii, o której mowa w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2010 Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. fr
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Poprawka 116
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 9 – ustęp 4 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) szybkie podjęcie działań dodatkowych 
wynikających z zaleceń oceny 
śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI lub jakiejkolwiek 
innej istotnej oceny działań wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI w odpowiednim 
czasie;

Or. en

Poprawka 117
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 9 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zarządzanie zaproszeniami do składania 
wniosków przewidzianymi w rocznym 
planie prac oraz administrowanie 
umowami i decyzjami, w tym ich 
koordynacja;

b) zarządzanie zaproszeniami do składania 
wniosków przewidzianymi w rocznym 
planie prac, w tym poprzez ocenę 
przeprowadzoną przez panel niezależnych 
ekspertów, oraz administrowanie 
umowami i decyzjami, w tym ich 
koordynacja;

Or. en

Poprawka 118
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 9 – ustęp 5 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) nadzór nad systemem informacji i 
promocji na cele szerokiego udziału w 
działaniach wspólnych przedsiębiorstw a 
dokładniej rzecz biorąc w zaproszeniach 
do składania wniosków, w tym powiązanie 
do systemu krajowego punktu 
kontaktowego.

Or. en

Poprawka 119
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi 
nie więcej niż dziesięciu członków. 
Komitet Naukowy wybiera 
Przewodniczącego spośród swoich 
członków.

1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi 
28 członków, po jednym z każdego 
państwa członkowskiego, wybieranych na 
odnawialny okres dwóch lat. Skład 
komitetu przestrzega równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z artykułem 16 
programu ramowego „Horyzont 2020”. 
Komitet Naukowy wybiera 
Przewodniczącego spośród swoich 
członków.

Or. ro

Poprawka 120
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi 
nie więcej niż dziesięciu członków. 
Komitet Naukowy wybiera 

1. W skład Komitetu Naukowego wchodzi 
nie więcej niż dziesięciu członków. 
Komitet Naukowy wybiera 
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Przewodniczącego spośród swoich 
członków.

Przewodniczącego spośród swoich 
członków oraz czterech przedstawicieli 
Rady Zarządzającej, z których co najmniej 
jeden jest przedstawicielem organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 121
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skład komitetu stanowi proporcjonalną 
reprezentację światowej klasy ekspertów 
ze środowisk akademickich, przemysłu, 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
organizacji pozarządowych i organów 
regulacyjnych. Członkowie Komitetu 
Naukowego posiadają łącznie niezbędne 
kompetencje naukowe i wiedzę 
specjalistyczną obejmujące wszystkie 
dziedziny techniczne potrzebne do 
formułowania strategicznych zaleceń 
naukowych odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI.

2. Skład komitetu stanowi proporcjonalną 
reprezentację światowej klasy ekspertów 
ze środowisk akademickich, przemysłu, 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
organizacji pozarządowych i organów 
regulacyjnych. Członkowie Komitetu 
Naukowego posiadają łącznie niezbędne 
kompetencje naukowe i wiedzę 
specjalistyczną obejmujące wszystkie 
dziedziny techniczne potrzebne do 
formułowania strategicznych zaleceń 
naukowych odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI. Jego skład 
powinien dążyć do osiągnięcia równości 
płci zgodnie z art. 16 programu ramowego 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 122
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skład komitetu stanowi proporcjonalną 
reprezentację światowej klasy ekspertów 
ze środowisk akademickich, przemysłu, 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
organizacji pozarządowych i organów 
regulacyjnych. Członkowie Komitetu 
Naukowego posiadają łącznie niezbędne 
kompetencje naukowe i wiedzę 
specjalistyczną obejmujące wszystkie 
dziedziny techniczne potrzebne do 
formułowania strategicznych zaleceń 
naukowych odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI.

2. Skład komitetu stanowi proporcjonalną 
reprezentację światowej klasy ekspertów 
ze środowisk akademickich, organizacji 
badawczych, małych i średnich 
przedsiębiorstw, organizacji 
pozarządowych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i organów regulacyjnych. 
Członkowie Komitetu Naukowego 
posiadają łącznie niezbędne kompetencje 
naukowe i wiedzę specjalistyczną 
obejmujące wszystkie dziedziny techniczne 
potrzebne do formułowania strategicznych 
zaleceń naukowych odnoszących się do 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI.

Or. en

Poprawka 123
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca określa szczegółowe 
kryteria, które muszą spełniać członkowie 
Komitetu Naukowego, ustala procedurę ich 
wyboru oraz mianuje jego członków. Rada 
Zarządzająca uwzględnia potencjalnych 
kandydatów zaproponowanych przez 
Grupę Przedstawicieli Państw BBI.

3. Rada Zarządzająca określa szczegółowe 
kryteria, które muszą spełniać członkowie 
Komitetu Naukowego, ustala procedurę ich 
wyboru oraz mianuje jego członków 
spośród potencjalnych kandydatów 
zaproponowanych przez Grupę 
Przedstawicieli Państw BBI.

Or. en

Poprawka 124
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 4 – litera -a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) doradzanie w sprawie priorytetów 
strategicznego planu na rzecz badań;

Or. en

Poprawka 125
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) doradzanie w zakresie priorytetów 
naukowych, które należy uwzględnić w 
rocznych planach prac;

a) doradzanie w zakresie priorytetów 
naukowych, które należy uwzględnić w 
rocznych planach prac, włączając projekty 
zaproszeń;

Or. en

Poprawka 126
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego są 
zwoływane przynajmniej raz w roku. 
Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
są zwoływane przez jej Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego są 
zwoływane przynajmniej dwa razy w roku. 
Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
są zwoływane przez jej Przewodniczącego.

Or. en

Poprawka 127
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego są 
zwoływane przynajmniej raz w roku. 
Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
są zwoływane przez jej Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego są 
zwoływane przynajmniej dwa razy w roku. 
Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
są zwoływane przez jej Przewodniczącego.

Or. en

Poprawka 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komitet Naukowy regularnie 
otrzymuje informacje dotyczące zwłaszcza 
uczestnictwa w działaniach pośrednich 
finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI, wyników każdego 
zaproszenia i realizacji projektu, efektu 
synergii z innymi odpowiednimi 
programami Unii, wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI oraz 
upowszechnienia i wykorzystania 
wyników badań.

Or. en

Poprawka 129
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komitet Naukowy przyjmuje własny 
regulamin wewnętrzny.

7. Komitet Naukowy przyjmuje własny 
regulamin wewnętrzny i udostępnia go 
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opinii publicznej.

Or. en

Poprawka 130
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
odbywają się przynajmniej raz w roku. 
Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
są zwoływane przez jej Przewodniczącego. 
W posiedzeniach uczestniczą Dyrektor 
Wykonawczy i Przewodniczący Rady 
Zarządzającej lub ich przedstawiciele.

Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
odbywają się przynajmniej dwa razy w 
roku. Posiedzenia Grupy Przedstawicieli 
Państw są zwoływane przez jej 
Przewodniczącego. W posiedzeniach 
uczestniczą Dyrektor Wykonawczy 
i Przewodniczący Rady Zarządzającej lub 
ich przedstawiciele.

Or. en

Poprawka 131
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
odbywają się przynajmniej raz w roku. 
Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
są zwoływane przez jej Przewodniczącego. 
W posiedzeniach uczestniczą Dyrektor 
Wykonawczy i Przewodniczący Rady 
Zarządzającej lub ich przedstawiciele.

Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw 
odbywają się przynajmniej dwa razy w 
roku. Posiedzenia Grupy Przedstawicieli 
Państw są zwoływane przez jej 
Przewodniczącego. W posiedzeniach 
uczestniczą Dyrektor Wykonawczy 
i Przewodniczący Rady Zarządzającej lub 
ich przedstawiciele.

Or. en
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Poprawka 132
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) powiązania z programem ramowym 
„Horyzont 2020”;

c) zgodności z programem ramowym 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 133
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) roczne plany prac; d) roczne plany prac, włączając projekty 
zaproszeń;

Or. en

Poprawka 134
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) słuszność zawarcia danego priorytetu 
badawczego wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI w stałych zaproszeniach w programie 
ramowym „Horyzont 2020” w celu 
stworzenia nowych synergii z działaniami 
w zakresie badań i innowacji o 
strategicznym znaczeniu;

Or. en
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Poprawka 135
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Przedstawicieli Państw regularnie 
otrzymuje informacje dotyczące zwłaszcza 
uczestnictwa w działaniach pośrednich 
finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo BBI, wyników każdego 
zaproszenia i realizacji projektu, efektu 
synergii z innymi odpowiednimi 
programami Unii, wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI oraz 
upowszechnienia i wykorzystania 
wyników badań.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania zadania organów doradczych wspólnego przedsiębiorstwa BBI Grupa 
Przedstawicieli Państw powinna otrzymywać odpowiednie informacje dotyczące wszystkich 
istotnych spraw.

Poprawka 136
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa Przedstawicieli Państw przyjmuje 
własny regulamin wewnętrzny.

6. Grupa Przedstawicieli Państw przyjmuje 
własny regulamin wewnętrzny i 
udostępnia go opinii publicznej.

Or. en
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Poprawka 137
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 13 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy członek wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI nie wykonuje 
swoich zobowiązań dotyczących 
uzgodnionego wkładu finansowego do 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI, dyrektor 
wykonawczy sporządza pismo w tej 
sprawie i ustala w nim rozsądny termin, w 
którym takie niewykonanie zobowiązania 
zostanie naprawione. W przypadku gdy 
niewykonanie zobowiązania nie zostaje 
naprawione w takim terminie, Dyrektor 
Wykonawczy zwołuje posiedzenie Rady 
Zarządzającej, która podejmuje decyzję, 
czy członek niedopełniający swoich 
zobowiązań powinien zostać pozbawiony 
członkostwa, czy też należy zastosować 
inne środki do czasu wykonania przezeń 
zobowiązań. W przypadku każdego 
członka, który nie wykonuje swoich 
zobowiązań, Rada Zarządzająca może w 
pierwszej kolejności zawiesić jego prawo 
do głosowania po uprzednim jego 
wysłuchaniu i przedstawianiu mu 
propozycji procedury naprawczej.

Or. fr

Poprawka 138
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsiębiorstwo BBI 
corocznie przekazuje Komisji 
sprawozdanie zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

3. Wspólne przedsiębiorstwo BBI 
corocznie przekazuje Komisji oraz 
władzom budżetowym sprawozdanie.
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966/2012.
W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia 
każdego roku podatkowego Dyrektor 
Wykonawczy przedstawia Trybunałowi 
Obrachunkowemu roczne sprawozdanie 
finansowe oraz bilans. Trybunał 
Obrachunkowy może przeprowadzić 
kontrolę, w tym również inspekcję na 
miejscu.

Or. en

Poprawka 139
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI podlegają kontroli niezależnego 
organu kontrolnego, o którym mowa w art. 
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

4. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI podlegają kontroli Trybunału 
Obrachunkowego w ramach procedury 
udzielania absolutorium. W swoich 
pracach Trybunał uwzględnia wyniki prac
niezależnego organu kontrolnego, któremu 
zostanie powierzone zadanie 
przedstawienia opinii, o której mowa w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. fr

Poprawka 140
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa
BBI podlegają kontroli niezależnego 

4. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI podlegają kontroli Trybunału 
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organu kontrolnego, o którym mowa w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

Obrachunkowego zgodnie z art. 287 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 141
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI podlegają kontroli niezależnego 
organu kontrolnego, o którym mowa w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

4. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI podlegają kontroli Trybunału 
Obrachunkowego.

Or. en

Poprawka 142
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI nie podlegają kontroli Trybunału 
Obrachunkowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 143
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI nie podlegają kontroli Trybunału 
Obrachunkowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 144
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI nie podlegają kontroli Trybunału 
Obrachunkowego.

skreślony

Or. fr

Poprawka 145
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Trybunał Obrachunkowy 
przygotowuje specjalne sprawozdanie 
roczne w sprawie wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI.

Or. en

Poprawka 146
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI może przyjąć
przepisy dotyczące zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi w 
odniesieniu do jego członków, organów i 
personelu. W przepisach tych należy 
uwzględnić unikanie konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli członków 
zasiadających w Radzie Zarządzającej.

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI przyjmuje przepisy 
dotyczące zapobiegania konfliktom 
interesów i zarządzania nimi w odniesieniu 
do jego członków, organów i personelu. W 
przepisach tych należy uwzględnić 
unikanie konfliktu interesów w odniesieniu 
do przedstawicieli członków zasiadających 
w Radzie Zarządzającej.

Or. en

Poprawka 147
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI może przyjąć
przepisy dotyczące zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi w 
odniesieniu do jego członków, organów i 
personelu. W przepisach tych należy 
uwzględnić unikanie konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli członków 
zasiadających w Radzie Zarządzającej.

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI przyjmuje przepisy 
dotyczące zapobiegania konfliktom 
interesów i zarządzania nimi w odniesieniu 
do jego członków, organów i personelu. W 
przepisach tych należy uwzględnić 
unikanie konfliktu interesów w odniesieniu 
do przedstawicieli członków zasiadających 
w Radzie Zarządzającej.

Or. fr

Poprawka 148
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 20 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólne przedsiębiorstwo zostaje 
zlikwidowane z upływem okresu 
określonego w art. 1 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Wspólne przedsiębiorstwo zostaje 
zlikwidowane z upływem okresu 
określonego w art. 1 niniejszego 
rozporządzenia lub jeśli wspólne 
przedsiębiorstwo nie wykaże pełnego 
wypełniania zakładanych celów.

Or. en

Poprawka 149
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI z jego aktywów 
pokrywa się jego zobowiązania oraz 
wydatki związane z jego likwidacją. 
Nadwyżka jest rozdzielana między 
podmioty będące członkami w momencie 
likwidacji proporcjonalnie do wysokości 
ich wkładów finansowych wniesionych do 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI. Taka 
nadwyżka przekazana Unii jest zwracana 
do budżetu Unii.

4. Po likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa BBI z jego aktywów 
pokrywa się jego zobowiązania oraz 
wydatki związane z jego likwidacją. 
Nadwyżka jest rozdzielana między 
podmioty będące członkami w momencie 
likwidacji proporcjonalnie do wysokości 
ich wkładów finansowych wniesionych do 
wspólnego przedsiębiorstwa BBI. Taka 
nadwyżka przydzielona Unii zwracana jest 
do budżetu Unii i przeznaczana na 
program szczegółowy wdrażający program 
ramowy „Horyzont 2020”.

Or. fr


