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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“).
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios 
įmonės
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0496),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio 
pirmą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-
0257/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2013 m. … Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)20, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, sujungiant bendrosios 

(3) 2013 m. […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. …/2013, 
kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)20, tikslas – padaryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms sujungiant bendrosios 
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programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant VPSP 
susitarimus pagrindinėse srityse, kuriose 
moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti 
siekti platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų ir spręsti visuomenės uždavinius. 
Sąjunga gali dalyvauti tuose partnerystės 
susitarimuose mokėdama finansinius 
įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties 187 straipsniu pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB;

programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo 
sektoriaus lėšas ir sudarant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės susitarimus 
pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti 
platesnių Sąjungos konkurencingumo 
tikslų, pritraukti privačiųjų investicijų ir 
spręsti visuomenės uždavinius. Šie viešojo 
ir privačiojo sektorių partnerystės 
susitarimai turėtų būti grindžiami 
ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant 
proporcingą visų partnerių indėlį, jiems 
turėtų būti taikomas atskaitomybės už 
juose nustatytų tikslų įgyvendinimą 
reikalavimas ir jie turėtų būti suderinti su 
Sąjungos strateginiais tikslais, susijusiais 
su moksliniais tyrimais, technologine 
plėtra ir inovacijomis. Šių partnerystės 
susitarimų valdymas ir įgyvendinimas 
turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas 
ir efektyvus ir turėtų suteikti galimybę 
dalyvauti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, vykdantiems veiklą savo 
konkrečioje srityje. Sąjunga gali dalyvauti 
tuose partnerystės susitarimuose 
mokėdama finansinius įnašus bendrosioms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis Sutarties 
187 straipsniu pagal Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB;

__________________ __________________
20 OL … [H2020 BP]. 20 OL ... [Bendroji programa „Horizontas 

2020“].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta derantis dėl programos 
„Horizontas 2000“ klausimais, susijusiais su jungtinėmis technologijų iniciatyvomis, ir 
rezultatai, kurie turėtų būti pasiekti taikant šiuos principus. Pakeitimas atitinka bendrosios 
programos 40 konstatuojamąją dalį. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip numatyta 2013 m… Tarybos 
sprendime (ES) Nr. …/2013 dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m)21 pagal bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ įsteigtoms bendrosioms 
įmonėms parama gali būti teikiama tame 
sprendime nurodytomis sąlygomis.

(4) kaip numatyta 2013 m…Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. …/2013 dėl programos „Horizontas 
2020“ ir 2013 m… Tarybos sprendime 
(ES) Nr. …/2013 dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinamas 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m)21 pagal 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
įsteigtoms bendrosioms įmonėms parama 
gali būti teikiama tame reglamente ir 
sprendime, ypač bendrosios programos 25 
straipsnyje, nurodytomis sąlygomis;

__________________ __________________
21 OL … [H2020 SP]. 21 OL … [specialioji programos 

„Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
programa].

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti nuorodą ne tik į specialiąją programą, bet ir į bendrąją programą, nes yra 
svarbu parodyti atitiktį bendrosios programos 25 straipsniui ir jame nustatytiems principams.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai –
didelės bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir Europos 
technologijų programų vykdytojai – susiję 
su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas yra 
Europoje užtikrinti ir skatinti technologinę 
ir ekonominę biologinės pramonės sektorių 

(7) BPS konsorciumas yra ne pelno 
organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti 
biologinės pramonės sektorių JTI 
remiančiai pramonės grupei. Jos nariai –
didelės bendrovės, mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, 
Europos prekybos asociacijos ir Europos 
technologijų programų vykdytojai – susiję 
su visa biologinės pramonės vertės 
grandine. BPS konsorciumo tikslas yra 
Europoje užtikrinti ir skatinti technologinę 
ir ekonominę biologinės pramonės sektorių 
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plėtrą. Bet kuri suinteresuotoji šalis, 
susijusi su bet kuriuo biologinės pramonės 
vertės grandinės komponentu, gali pateikti 
paraišką dėl narystės. Narystės klausimais 
BPS konsorciumas taiko bendruosius 
atvirumo ir skaidrumo principus ir taip 
užtikrina platų sektorių įsitraukimą;

plėtrą. Bet kuri suinteresuotoji šalis, 
susijusi su bet kuriuo biologinės pramonės 
vertės grandinės komponentu, gali pateikti 
paraišką dėl narystės. Narystės klausimais 
BPS konsorciumas taiko bendrojoje 
programoje nustatytus bendruosius 
atvirumo ir skaidrumo principus ir taip 
užtikrina kuo platesnį sektorių ir MVĮ 
įsitraukimą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta derantis dėl programos 
„Horizontas 2000“ klausimais, susijusiais su jungtinėmis technologijų iniciatyvomis, ir 
rezultatai, kurie turėtų būti pasiekti taikant šiuos principus, ypač susiję su 25 straipsniu, taip 
pat su 14 straipsniu dėl platesnio masto dalyvavimo ir 25 straipsnio 3 dalimi dėl MVĮ.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes jie pirmiausia gali 
padėti sustiprinti nacionalinius ir 
regioninius mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus, aktualius pažangiosioms 
specializacijų strategijoms;

(16) veikdama pagal bendrosios 
programos bendruosius principus ir 
siekdama didžiausio poveikio BPS 
bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžią 
sinergiją su kitomis Sąjungos programomis 
tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, 
konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su 
sanglaudos politikos fondais ir kaimo 
plėtros politika, nes jie pirmiausia gali 
padėti sustiprinti nacionalinius ir 
regioninius mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus, aktualius pažangiosioms 
specializacijų strategijoms;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka bendrosios programos 20 ir 21 straipsnius.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekdama tikslų BPS bendroji įmonė 
didžiąją dalį finansinės paramos
dalyviams turėtų teikti dotacijomis pagal 
atvirus konkursinius kvietimus teikti 
pasiūlymus;

(20) siekdama tikslų BPS bendroji įmonė 
didžiąją dalį ES indėlio į veiklą dalyviams 
turėtų teikti taikydama atviras ir skaidrias 
procedūras dotacijomis pagal atvirus 
konkursinius kvietimus;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) atrodo, kad numatyta nukrypti nuo 
2013 m… Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr.…/2013, kuriuo 
nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programos „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės, leidžianti nuostata yra 
pateisinama dėl specifinių veiklos 
poreikių;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas jau šiame etape norėtų konstatuoti, kad numatyta nukrypti leidžianti nuostata 
atrodo priimtina. Kad būtų užtikrintas optimalus sverto poveikis privačioms investicijoms, 
Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS BĮ) kitų nei inovacijų veiksmų biologinės 
pramonės srityje finansavimo ES lėšomis atveju turės apriboti tinkamų finansuoti subjektų 
ratą ir finansuoti tik šiuos subjektus: MVĮ, viduriniojo ir aukštojo mokslo įstaigas, ne pelno 
juridinius subjektus, įskaitant subjektus, kurių vienas iš pagrindinių tikslų – moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra, Jungtinį tyrimų centrą ir ES svarbias tarptautines 
organizacijas.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) BPS bendroji įmonė turėtų vykdyti 
veiklą skaidriai, teikdama visą turimą 
svarbią informaciją atitinkamiems 
subjektams, ir taip pat reklamuoti savo 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padėti įgyvendinti 2013 m… Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. …/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“, ypač 2013 m. [...] 
Tarybos sprendimo Nr. …/2013/ES dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“, dalį;

a) padėti įgyvendinti 2013 m… Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. …/2013, kuriuo sukuriama bendroji
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“, ypač 2013 m. [...] 
Tarybos sprendimo Nr. …/2013/ES dėl 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinamas „Horizontas 2020“, II.1 ir 
III.2 dalyse nustatytus mokslinių tyrimų ir 
inovacijų prioritetus;

Or. en

Pagrindimas

Papildymai įtraukti siekiant pabrėžti, kad įgyvendinant JTI turi būti siekiama programoje 
„Horizontas 2020“ nustatytų tikslų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į BPS bendrąją įmonę 
administracinėms išlaidoms ir veiklos 
išlaidoms padengti yra 1 000 mln. EUR. 
Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų specialiajai 
programai, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, pagal 
atitinkamas Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c 
punkto iv papunkčio, 60 ir 61 straipsnių 
nuostatas, taikomas to reglamento 209 
straipsnyje nurodytoms įstaigoms.

1. Didžiausias Sąjungos įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, į BPS bendrąją įmonę 
administracinėms išlaidoms ir veiklos 
išlaidoms padengti yra 1 000 mln. EUR. 
Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų bendrajai 
programai „Horizontas 2020“, ir ypač iš 
asignavimų, skirtų specifiniams tikslams 
„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“ ir „Maisto 
tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika“, pagal atitinkamas 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto iv 
papunkčio, 60 ir 61 straipsnių nuostatas, 
taikomas to reglamento 209 straipsnyje 
nurodytoms įstaigoms.

Or. en

Pagrindimas

Papildymai įtraukti siekiant aiškiau nurodyti, kam asignavimai, iš kurių bus mokamas įnašas, 
iš tikrųjų skirti.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. BPS bendrosios įmonės nariai, kiti nei 
Sąjunga, iki kiekvienų metų sausio 31 d. 
BPS bendrosios įmonės valdybai pateikia 
ataskaitą apie 2 dalyje nurodytų įnašų, 
skirtų kiekvienais ankstesniais finansiniais 
metais, vertę.

3. BPS bendrosios įmonės nariai, kiti nei 
Sąjunga, iki kiekvienų metų sausio 31 d. 
BPS bendrosios įmonės valdybai pateikia 
ataskaitą apie 2 dalyje nurodytų įnašų, 
skirtų kiekvienais ankstesniais finansiniais 
metais, vertę. Valstybių atstovų grupė taip 
pat tinkamu laiku informuojama.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamų nacionalinių ar regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programų 
būklės ir galimų bendradarbiavimo sričių, 
įskaitant atitinkamų technologijų diegimą, 
nustatymo;

a) atitinkamų nacionalinių ar regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programų 
būklės ir galimų bendradarbiavimo sričių, 
įskaitant atitinkamų technologijų diegimą, 
nustatymo, siekiant sudaryti sąlygas 
sąveikai ir išvengti dubliavimosi;

Or. en



PR\1009062LT.doc 13/13 PE522.975v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Biologinės 
pramonės sektorių bendrosios įmonės, kaip svarbią pagal programą „Horizontas 2000“ 
inovacijoms skirto investicinio paketo dalį. Ši bendroji įmonė grindžiama anksčiau ES 
finansuojant daugybę įvairių projektų, kuriais prisidedama prie biologinė pramonės skatinimo, 
sukaupta patirtimi. Dėl šio didelio mokslinių tyrimų ir inovacijų uždavinio tarpvalstybinio 
pobūdžio ir sudėtingumo reikia sujungti skirtingų sektorių ir valstybių papildomas žinias ir 
finansinius išteklius. Pasiūlyta jungtinė technologijų iniciatyva (JTI) suteiks galimybę 
užtikrinti reikiamą darbotvarkės ir išteklių koordinavimą.

Kalbant apie gana horizontalaus pobūdžio pakeitimus, pranešėjas laikosi nuomonės, kad 
programos „Horizontas 2000“ įgyvendinimas pagal 187 straipsnį pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės susitarimus turėtų būti atviras, skaidrus, efektyvus ir 
veiksmingas ir turėtų suteikti galimybę dalyvauti įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
vykdantiems veiklą savo konkrečiose srityse. Todėl pranešėjas pabrėžė, kad svarbu paisyti 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei taikytinų principų, dėl kurių susitarta per derybas 
dėl programos „Horizontas 2000“, ir tikėtinų jų taikymo rezultatų. Tai ypač svarbu užtikrinant 
atvirumą ir skaidrumą.

BPS, kaip programos „Horizontas 2000“ įgyvendinimo priemonė, neabejotinai turi atitikti 
šios programos mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetus pagal dalį „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas“ ir uždavinį „Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika“. Pranešėjas pakeitimais 
aiškiai parodė šį tiesioginį ryšį. 

Galiausiai pranešėjas norėtų paminėti, kad ši jungtinės įmonės veikla bus įgyvendinama pagal 
programos „Horizontas 2000“ dalyvavimo taisykles, taikant vieną nukrypti leidžiančią 
nuostatą. Kad būtų užtikrintas optimalus sverto poveikis privačioms investicijoms, Biologinės 
pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS BĮ) kitų nei inovacijų veiksmų biologinės pramonės 
srityje finansavimo ES lėšomis atveju turės apriboti tinkamų finansuoti subjektų sąrašą ir 
finansuoti tik šiuos subjektus: MVĮ, viduriniojo ir aukštojo mokslo įstaigas, ne pelno 
juridinius subjektus, įskaitant subjektus, kurių vienas iš pagrindinių tikslų – moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra, Jungtinį tyrimų centrą ir ES svarbias tarptautines organizacijas.
Nepažeisdamas oficialios deleguotųjų aktų priėmimo procedūros viršenybės, pranešėjas jau 
šiame etape norėtų konstatuoti, kad ši nukrypti leidžianti nuostata atrodo priimtina.


