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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună 
pentru bioindustrii
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0496),

– având în vedere articolele 187 și primul paragraf din articolul 188 din Tratatul privind 
Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0421/2013),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru dezvoltare regională (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020)20  își 
propune să aibă un impact mai mare asupra 
cercetării și inovării, combinând 

(3) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020)20  își 
propune să aibă un impact mai mare asupra 
cercetării și inovării, combinând 
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programul-cadrul Orizont 2020 și fondurile 
din sectorul privat în cadrul unor 
parteneriate public-privat în domenii-cheie 
în care cercetarea și inovarea pot contribui 
la atingerea obiectivelor mai ample ale 
Uniunii privind competitivitatea și la 
depășirea dificultăților cu care se confruntă 
societatea.  Implicarea Uniunii în aceste 
parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare destinate 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul articolului 187 din tratat, astfel 
cum este prevăzut în Decizia nr. 
1982/2006/CE.

programul-cadrul Orizont 2020 și fondurile 
din sectorul privat în cadrul unor 
parteneriate public-privat în domenii-cheie 
în care cercetarea și inovarea pot contribui 
la atingerea obiectivelor mai ample ale 
Uniunii privind competitivitatea, atragerea 
unor investiții private și la depășirea 
dificultăților cu care se confruntă 
societatea.  Aceste parteneriate trebuie să 
se bazeze pe un angajament pe termen 
lung, incluzând o contribuție echilibrată 
din partea tuturor partenerilor, să fie 
responsabile de atingerea obiectivelor lor 
și să fie aliniate cu obiectivele strategice 
ale Uniunii în materie de cercetare, 
dezvoltare și inovare. Guvernarea și 
funcționarea acestora ar trebui să fie 
deschise, transparente, eficace și eficiente 
și să ofere ocazia de a participa pentru o 
gamă largă de părți interesate active în 
domeniile lor specifice. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare la întreprinderi 
comune instituite în conformitate cu 
Decizia nr. 1982/2006/CE, în temeiul 
articolului 187 din tratat.

__________________ __________________
20 JO … [PC H2020] 20 JO … [PC H2020]

Or. en

Justificare

Această adăugire subliniază principiile importante care au fost convenite în timpul acestor 
negocieri pentru Orizont 2020 cu privire la ITC-uri și la ceea ce ar trebui să ofere. În 
conformitate cu considerentul 40 din programul-cadru.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
.../2013 a Consiliului din ... 2013 de 

(4) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 al Parlamentului European și 
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instituire a programului specific de 
implementare a programului Orizont 2020 
(2014-2020)21 se poate acorda sprijin 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul programului-cadru Orizont 2020 în 
condițiile specificate în decizia respectivă.

al Consiliului din 2013 de instituire a 
programului-cadru Orizont 2020 și cu
Decizia .../2013/UE a Consiliului din ...  
2013 de instituire a programului specific de 
implementare a programului Orizont 2020 
(2014-2020)21 se poate acorda sprijin 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul programului-cadru Orizont 2020 în 
condițiile specificate în regulament și în 
decizia respectivă, în special articolul 25 
din programul-cadru.

__________________ __________________
21JO... [PS O2020]. 21 JO … [PS H2020]

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o referire nu numai la programul specific, ci și la programul-cadru, ceea ce 
este important pentru a dovedi conformitatea cu articolul 25 din programul-cadru și cu 
principiile enunțate acolo.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consorțiul BIC este o organizație 
nonprofit creată pentru a reprezenta grupul 
industrial care sprijină inițiativa 
tehnologică comună pentru bioindustrii. 
Membrii săi acoperă întregul lanț valoric al 
bioindustriilor și reprezintă industriile 
mari, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-
uri), clustere regionale, asociații 
profesionale europene și platforme 
tehnologice europene. Obiectivul 
consorțiului BIC este de a asigura și a 
încuraja dezvoltarea tehnologică și 
economică a bioindustriilor în Europa. 
Orice parte interesată care intervine de-a 
lungul lanțului valoric al bioindustriilor 
poate să devină membru al consorțiului. În 
ceea ce privește statutul de membru, 

(7) Consorțiul BIC este o organizație 
nonprofit creată pentru a reprezenta grupul 
industrial care sprijină inițiativa 
tehnologică comună pentru bioindustrii. 
Membrii săi acoperă întregul lanț valoric al 
bioindustriilor și reprezintă industriile 
mari, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-
uri), clustere regionale, asociații 
profesionale europene și platforme 
tehnologice europene. Obiectivul 
consorțiului BIC este de a asigura și a 
încuraja dezvoltarea tehnologică și 
economică a bioindustriilor în Europa. 
Orice parte interesată care intervine de-a 
lungul lanțului valoric al bioindustriilor 
poate să devină membru al consorțiului. În 
ceea ce privește statutul de membru, 
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consorțiul BIC aplică principii generale de 
deschidere și transparență, asigurând o 
vastă participare a industriilor.

consorțiul BIC aplică principii generale¸ 
definite în programul-cadru, de 
deschidere și transparență, asigurând o cât 
mai largă participare a industriilor și a 
IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Această adăugire subliniază principiile importante care au fost convenite în timpul acestor 
negocieri pentru Orizont 2020 cu privire la ITC-uri și la ceea ce ar trebui să ofere, îndeosebi 
în ceea ce privește articolul 25, dar și articolul 14 referitor la lărgirea bazei de participare și 
articolul 25 alineatul (3) referitor la IMM-uri.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a obține un impact maxim, 
întreprinderea comună pentru bioindustrii 
ar trebui să dezvolte sinergii strânse cu alte 
programe ale Uniunii în domenii precum 
educația, mediul, competitivitatea și IMM-
urile, cu fondurile pentru politica de 
coeziune și cu politica de dezvoltare rurală, 
care pot contribui în mod special la 
consolidarea pe plan național și regional a 
capacităților de cercetare și inovare, în 
contextul strategiilor de specializare 
inteligentă.

(16) În conformitate cu principiile 
generale ale programului-cadru și pentru 
a obține un impact maxim, întreprinderea 
comună pentru bioindustrii ar trebui să 
dezvolte sinergii strânse cu alte programe 
ale Uniunii în domenii precum educația, 
mediul, competitivitatea și IMM-urile, cu 
fondurile pentru politica de coeziune și cu 
politica de dezvoltare rurală, care pot 
contribui în mod special la consolidarea pe 
plan național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolele 20 și 21 din programul-cadru.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
întreprinderea comună BBI ar trebui să 
acorde sprijin financiar în principal sub 
formă de granturi acordate participanților 
pe baza unor cereri de propuneri deschise 
și competitive.

(20) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
întreprinderea comună BBI ar trebui să 
acorde contribuția UE la acțiuni prin 
proceduri deschise și transparente în 
principal sub formă de granturi acordate 
participanților pe baza unor cereri deschise 
și competitive

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Derogarea prevăzută de la 
Regulamentul (UE) nr. ... / 2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de stabilire a normelor de 
participare și diseminare pentru 
programul „Orizont 2020 - Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020)”, pare justificată pentru nevoile 
specifice de funcționare.

Or. en

Justificare

Raportorul ar dori să menționeze deja în această etapă că derogarea prevăzută pare 
acceptabilă. Pentru un nivel optim de efect de pârghie asupra investițiilor private, BBI va 
limita finanțarea din partea Uniunii pentru acțiuni în domeniul bioindustriilor, altele decât 
acțiuni inovatoare numai la următoarele tipuri de participanți: IMM-uri; instituțiile de 
învățământ secundar și superior; entități juridice non-profit, inclusiv cele care desfășoară 
activități de cercetare sau dezvoltare tehnologică ca obiectiv principale; CCC; organizații 
internaționale de interes european.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Întreprinderea comună BBI ar 
trebui să funcționeze într-un mod 
transparent, furnizând toate informațiile 
disponibile relevante  pentru organismele 
sale corespunzătoare, precum și 
promovând în mod similar activitățile 
sale.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a contribui la punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului-
cadru Orizont 2020 și în special partea ... 
din Decizia nr. .../2013 UE a Consiliului 
din ... 2013 privind instituirea programului 
specific de punere în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020.

(a) să contribuie la punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr…/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului-
cadru Orizont 2020, și în special  să 
abordeze prioritățile în materie de 
cercetare și inovare menționate la partea 
II.1 și III.2  din Decizia nr…/2013/EU a 
Consiliului din... 2013 de instituire a 
programului specific de punere în aplicare 
a Orizont 2020;

Or. en

Justificare

Adăugiri în scopul de a fi mai explicit cu privire la faptul că ITC-urile trebuie să urmeze 
obiectivele de cercetare și inovare stabilite în Orizont 2020.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția maximă a Uniunii, care 
include creditele AELS, la întreprinderea 
comună BBI este de 1 000 de milioane 
EUR și acoperă cheltuielile administrative 
și de funcționare. Contribuția este plătită 
din creditele înscrise în bugetul general al 
Uniunii, alocate programului specific de 
punere în aplicare a programului-cadru 
Orizont 2020, în conformitate cu 
dispozițiile relevante de la articolul 58 
alineatul (1) litera (c) punctul (iv) și 
articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

(1) Contribuția maximă a Uniunii, care 
include creditele AELS, la întreprinderea 
comună BBI este de 1 000 de milioane 
EUR și acoperă cheltuielile administrative 
și de funcționare. Contribuția este plătită 
din creditele înscrise în bugetul general al 
Uniunii, alocate programului specific de 
punere în aplicare a programului-cadru 
Orizont 2020, și în special din creditele 
alocate obiectivelor specifice „Poziția de 
lider în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” și „Securitatea alimentară, 
agricultura și silvicultura sustenabile,  
cercetarea marină și maritime și 
bioeconomia”, în conformitate cu 
dispozițiile relevante de la articolul 58 
alineatul (1) litera (c) punctul (iv) și 
articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv..

Or. en

Justificare

Adăugiri în scopul de a fi mai explicit cu privire la proveniența creditelor, a se vedea 
declarația financiară

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Membrii întreprinderii comune BBI, 
alții decât Uniunea, raportează anual, până 
la data de 31 ianuarie, Consiliului de 
conducere al întreprinderii comune BBI cu 

(3) Membrii întreprinderii comune BBI, 
alții decât Uniunea, raportează anual, până 
la data de 31 ianuarie, Consiliului de 
conducere al întreprinderii comune BBI cu 
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privire la valoarea contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) pentru fiecare 
exercițiu financiar anterior.

privire la valoarea contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) pentru fiecare 
exercițiu financiar anterior. Grupul 
reprezentanților statelor trebuie să fie, de 
asemenea, informat în timp util.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 11 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stadiul programelor naționale sau 
regionale relevante de cercetare și inovare 
și identificarea potențialele zone de 
cooperare, inclusiv implementarea de 
tehnologii aeronautice;

(a) stadiul programelor naționale sau 
regionale relevante de cercetare și inovare 
și identificarea potențialele zone de 
cooperare, inclusiv implementarea de 
tehnologii relevante  pentru a permite 
crearea de sinergii și pentru a evita 
suprapunerile;

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind întreprinderea 
comună pentru bioindustrii ca o parte importantă a pachetului de investiții de inovare în 
cadrul Orizont 2020. Această întreprindere comună se bazează pe experiența din ultimii ani, 
UE finanțând o gamă largă de proiecte care contribuie la dezvoltarea unor bioindustrii. 
Caracterul transnațional și complex al marilor provocări identificate în domeniul cercetării și 
inovării presupune o concentrare transsectorială și transfrontalieră a cunoștințelor 
complementare și a resurselor financiare. CCC-urile propuse vor permite coordonarea 
necesară a agendelor și resurselor.

În ceea ce privește amendamentele mai degrabă orizontale, raportorul consideră că punerea în 
aplicare a programului Orizont 2020 prin intermediul parteneriatelor de tip public-privat, în 
temeiul articolului 187, ar trebui să fie deschisă, transparentă, eficace și eficientă, oferind 
posibilitatea de participare unei largi game de părți interesate, active în domeniile lor specifice 
de participare. Prin urmare, raportorul a subliniat că trebuie respectate principiile convenite în 
timpul negocierilor Orizont 2020 cu privire la PPP și la ceea ce ar trebui să ofere. Acest lucru 
este deosebit de important în ceea ce privește deschiderea și transparența

BBI ca măsură de punere în aplicare a programului Orizont 2020 trebuie, evident, să fie în 
conformitate cu prioritățile de cercetare și inovare ale programului Orizont 2020, stabilite în 
obiectivele specifice „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale” și 
„Securitatea alimentară, agricultura și silvicultura sustenabile, cercetarea marină și maritimă 
și bioeconomia”. Raportorul e reliefat această legătură directă prin intermediul 
amendamentelor sale. 

În final, raportorul ar dori să menționeze că această întreprindere comună va fi implementată 
în conformitate cu normele de participare a programului Orizont 2020, existând o singură 
derogare: pentru un nivel optim de efect de pârghie asupra investițiilor private, BBI va limita 
finanțarea din partea Uniunii pentru acțiuni în domeniul bioindustriilor, altele decât acțiuni 
inovatoare numai la următoarele tipuri de participanți: IMM-uri; instituții de învățământ 
secundar și superior; entități juridice fără scop lucrativ, inclusiv cele care desfășoară activități 
de cercetare sau dezvoltare tehnologică ca obiectiv principale; CCC; orice organizație 
internațională de interes european. Fără a prejudicia procedura oficială privind actele delegate, 
raportorul ar dori să menționeze deja în această etapă că această derogare i se pare 
acceptabilă.


