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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza 
się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i 
usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego 
przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0496),

– uwzględniając art. 187 i art. 188 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0257/2013),

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

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

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

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 

(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 
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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.

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, 
pozyskiwania inwestycji sektora 
prywatnego 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 swoich celów i 
dostosowane do unijnych celów 
strategicznych w dziedzinie badań 
naukowych, rozwoju i innowacji. 
Zarządzanie tymi partnerstwami 
i ich funkcjonowanie powinny być 
otwarte, przejrzyste, skuteczne i wydajne 
oraz powinny 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

Uzasadnienie

To uzupełnienie podkreśla ważne zasady uzgodnione w czasie negocjacji w sprawie programu 
„Horyzont 2020” odnośnie do wspólnych inicjatyw technologicznych i ich wkładu. Poprawka 
zgodna z motywem 40 programu ramowego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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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 (UE) nr 
…/2013 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia …2013 r. ustanawiającym 
program „Horyzont 2020” oraz decyzją 
Rady (UE) nr …/2013 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 tym 
rozporządzeniu i decyzji, a zwłaszcza w 
art. 25 programu ramowego.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy dołączyć odniesienie nie tylko do programu szczegółowego, lecz także do programu 
ramowego, co jest istotne dla wykazania zgodności z art. 25 programu ramowego oraz 
określonymi w nim zasadami.

Poprawka 3

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 

(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 
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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.

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. Zgodnie z 
programem ramowym organizacja stosuje 
ogólne zasady otwartości i przejrzystości w 
kwestii członkostwa, gwarantując jak 
najszerszy udział przemysłu i MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie to podkreśla ważne zasady uzgodnione w czasie negocjacji w sprawie programu 
„Horyzont 2020” odnośnie do wspólnych inicjatyw technologicznych i ich wkładu, zwłaszcza 
w odniesieniu do art. 25, art. 14 dotyczącego rozszerzania uczestnictwa oraz art. 25 ust. 3 
dotyczącego MŚP.

Poprawka 4

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) Zgodnie z zasadami ogólnymi 
programu ramowego oraz 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.
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Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 20 i art. 21 programu ramowego.

Poprawka 5

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 
wykorzystać unijny wkład na działania za 
pośrednictwem otwartych i przejrzystych 
procedur, głównie w formie dotacji dla 
uczestników w wyniku otwartych i 
zgodnych z zasadami konkurencji 
zaproszeń.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Planowane odstępstwo od 
rozporządzenia (UE) nr ... /2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... 2013 r. ustanawiającego zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020” – programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020) – wydaje się 
uzasadnione dla szczególnych potrzeb 
operacyjnych.

Or. en



PE522.975v01-00 10/13 PR\1009062PL.doc

PL

Uzasadnienie

Sprawozdawca już na tym etapie chciałby zaznaczyć, że planowane odstępstwo wydaje się 
dopuszczalne. Aby zapewnić optymalny poziom efektu dźwigni inwestycji prywatnych, BBI 
powinno ograniczyć unijne finansowanie działań w obszarze przemysłu opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego innych niż działania innowacyjne jedynie do 
następujących uczestników: MŚP; szkół średnich i uczelni wyższych; niekomercyjnych 
podmiotów prawnych, w tym podmiotów, których jednym z głównych celów jest prowadzenie 
badań lub rozwój technologiczny; JRC; międzynarodowych organizacji o znaczeniu 
europejskim.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Wspólne przedsiębiorstwo BBI 
powinno działać w przejrzysty sposób, 
zapewniając właściwym organom wszelkie
istotne i dostępne informacje, a także 
wspierając ich działania.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynianie się do wdrażania 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
2013 r. ustanawiającego program ramowy
„Horyzont 2020” oraz w szczególności 
części … decyzji Rady nr …/2013 z dnia 
… 2013 r. ustanawiającej program 
szczegółowy wdrażający program
„Horyzont 2020”;

a) przyczynianie się do wdrażania 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
2013 r. ustanawiającego program ramowy
„Horyzont 2020” oraz w szczególności
realizacji priorytetów badawczych i 
innowacyjnych określonych w części II.1 i 
III.2 decyzji Rady nr …/2013 z dnia … 
2013 r. ustanawiającej program 
szczegółowy wdrażający program
„Horyzont 2020”;
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Uzasadnienie

Uzupełnienia mające na celu doprecyzowanie, że wspólna inicjatywa technologiczna musi być 
zgodna z celami w dziedzinie badań naukowych i innowacji określonymi w programie 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 9

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 1 000 mln EUR. Wkład wypłaca 
się ze środków budżetu ogólnego Unii 
przydzielonych na program ramowy 
„Horyzont 2020”, a zwłaszcza ze środków 
przeznaczonych na cele szczegółowe 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” oraz 
„Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania mórz i wód śródlądowych oraz 
gospodarka ekologiczna” 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. en

Uzasadnienie

Uzupełnienia mające na celu doprecyzowanie, skąd dokładnie pochodzą środki – zob. 
sprawozdanie finansowe.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Corocznie do dnia 31 stycznia 
członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI inni niż Unia przekazują Radzie 
Zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI sprawozdanie o wartości wkładów, o 
których mowa w ust. 2, wniesionych w 
każdym z poprzednich lat budżetowych.

3. Corocznie do dnia 31 stycznia 
członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI inni niż Unia przekazują Radzie 
Zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa 
BBI sprawozdanie o wartości wkładów, o 
których mowa w ust. 2, wniesionych w 
każdym z poprzednich lat budżetowych. 
Należy w stosownym czasie poinformować 
także Grupę Przedstawicieli Państw.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 11 – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stan odpowiednich krajowych lub 
regionalnych programów na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz identyfikacja 
potencjalnych obszarów współpracy, 
obejmujących wdrażanie odpowiednich 
technologii;

a) stan odpowiednich krajowych lub 
regionalnych programów na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz identyfikacja 
potencjalnych obszarów współpracy, 
obejmujących wdrażanie odpowiednich 
technologii, aby umożliwić efekt synergii i 
uniknąć powielania;

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady 
w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach 
pochodzenia biologicznego jako istotnej części pakietu dotyczącego inwestycji w innowacje 
w ramach programu „Horyzont 2020”. Wspólne przedsiębiorstwo bazuje na doświadczeniach 
lat ubiegłych, kiedy to UE sfinansowała szereg projektów, które przyczyniają się do rozwoju 
przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. Transnarodowy i złożony 
charakter tego dużego wyzwania w zakresie badań naukowych i innowacji wymaga 
zgromadzenia komplementarnej wiedzy i uzupełniających się środków finansowych z 
różnych sektorów i państw. Proponowana wspólna inicjatywa technologiczna zapewni 
wymaganą koordynację programu i zasobów.

W odniesieniu do poprawek, które mają raczej horyzontalny charakter, sprawozdawca jest 
zdania, że realizacja programu „Horyzont 2020” za pośrednictwem partnerstw publiczno-
prywatnych na podstawie art. 187 powinna być otwarta, przejrzysta, skuteczna i wydajna oraz 
powinna umożliwiać uczestnictwo szerokiemu spektrum zainteresowanych podmiotów 
prowadzących działalność w swoich dziedzinach. W związku z tym sprawozdawca podkreślił, 
jak ważne jest przestrzeganie zasad uzgodnionych w czasie negocjacji w sprawie programu 
„Horyzont 2020” odnośnie do partnerstw publiczno-prywatnych i ich wkładu. Jest to 
szczególnie istotne w odniesieniu do otwartości i przejrzystości.

Wspólne przedsiębiorstwo BBI jako środek wykonawczy programu „Horyzont 2020” musi 
rzecz jasna być zgodne z priorytetami badawczymi i innowacyjnymi programu „Horyzont 
2020” określonymi w częściach „Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania mórz i wód śródlądowych oraz gospodarka ekologiczna. Dzięki poprawkom 
sprawozdawca dowiódł tego bezpośredniego powiązania. 

Ponadto sprawozdawca chciałby wspomnieć, że to wspólne przedsiębiorstwo będzie 
realizowane zgodnie z zasadami uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” z jednym 
odstępstwem: Aby zapewnić optymalny poziom efektu dźwigni inwestycji prywatnych, BBI 
powinno ograniczyć unijne finansowanie działań w obszarze przemysłu opartego na 
surowcach pochodzenia biologicznego innych niż działania innowacyjne jedynie do 
następujących uczestników: MŚP; szkół średnich i uczelni wyższych; niekomercyjnych 
podmiotów prawnych, w tym podmiotów, których jednym z głównych celów jest 
prowadzenie badań lub rozwój technologiczny; JRC; międzynarodowych organizacji o 
znaczeniu europejskim. Nie naruszając formalnej procedury dotyczącej aktów delegowanych, 
sprawozdawca pragnie zaznaczyć, że już na tym etapie odstępstwo to wydaje się 
dopuszczalne.


