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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o Skupnem podjetju za industrijske panoge, ki temeljijo na 
rabi biomase
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0496),

– ob upoštevanju členov 187 in 188(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0257/2013),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za regionalni razvoj (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] 2013 o okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020)20

Obzorje 2020 je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev okvirnega programa Obzorje 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 

(3) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] 2013 o okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020)20

Obzorje 2020 je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev okvirnega programa Obzorje 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 
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javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
Unije na področju konkurenčnosti in 
pomagale pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi. Unija lahko v navedenih 
partnerstvih sodeluje s finančnimi 
prispevki za skupna podjetja, ustanovljena 
na podlagi člena 187 Pogodbe v skladu s 
Sklepom št. 1982/2006/ES.

javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
Unije na področju konkurenčnosti, 
pritegnile zasebne naložbe in pomagale pri 
spoprijemanju z družbenimi izzivi. Ta 
partnerstva bi morala temeljiti na 
dolgoročni zavezanosti, ki vključuje 
uravnotežen prispevek vseh partnerjev, 
nositi bi morala odgovornost za dosego 
svojih ciljev in biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije na področju raziskav, razvoja 
in inovacij. Upravljanje in delovanje teh 
partnerstev bi moralo potekati na odprt, 
pregleden, učinkovit in uspešen način, 
sodelovanje v njih pa bi morali omogočiti 
širokemu krogu deležnikov, dejavnih na 
posameznih področjih. Unija lahko v 
navedenih partnerstvih sodeluje s 
finančnimi prispevki za skupna podjetja, 
ustanovljena na podlagi člena 187 Pogodbe 
v skladu s Sklepom št. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
20 UL … [H2020 FP] 20 UL … [H2020 FP]

Or. en

Obrazložitev

V tem dodatku so poudarjena pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o 
programu Obzorje 2020 glede skupnih tehnoloških pobud in njihovega zaželenega doprinosa. 
Usklajeno z uvodno izjavo 40 okvirnega programa.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu s Sklepom Sveta (EU) 
št. …/2013 z dne […] 2013 o uvedbi 
posebnega programa za izvajanje 
Obzorja 2020 (2014–2020)21 je mogoče 
skupnim podjetjem, ustanovljenim na 
podlagi okvirnega programa Obzorje 2020, 

(4) V skladu z Uredbo (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] 2013 o vzpostavitvi okvirnega 
programa Obzorje 2020 in s Sklepom 
Sveta (EU) št. …/2013 z dne […] 2013 o 
uvedbi posebnega programa za izvajanje 



PR\1009062SL.doc 7/13 PE522.975v01-00

SL

zagotoviti podporo pod pogoji, določenimi 
v navedenem sklepu.

Obzorja 2020 (2014–2020)21 je mogoče 
skupnim podjetjem, ustanovljenim na 
podlagi okvirnega programa Obzorje 2020, 
zagotoviti podporo pod pogoji, določenimi 
v navedeni uredbi in sklepu, zlasti v členu 
25 okvirnega programa.

__________________ __________________
21 UL … [H2020 SP] 21 UL … [H2020 SP]

Or. en

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba ne samo posebni program, ampak tudi okvirni program, ki je pomemben 
za prikaz skladnosti s členom 25 okvirnega programa in načeli v njem.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Konzorcij BIC je nepridobitna 
organizacija, ustanovljena za zastopanje 
skupine podjetij, ki podpira skupno 
tehnološko pobudo za industrijske panoge, 
ki temeljijo na rabi biomase. Njegovi člani 
prihajajo iz celotne vrednostne verige na 
področju biomase, vključujejo pa velika 
podjetja, mala in srednje velika podjetja
(MSP), regionalne grozde, evropska 
trgovinska združenja in evropske 
tehnološke platforme. Njegov cilj je 
zagotavljati in spodbujati tehnološki in 
gospodarski razvoj industrijskih panog, ki 
temeljijo na rabi biomase, v Evropi. Za 
članstvo v njem lahko zaprosijo vse 
zainteresirane strani vzdolž vrednostne 
verige na področju biomase. Konzorcij 
sledi splošnima načeloma odprtosti in 
preglednosti članstva, kar zagotavlja široko
vključenost industrije.

(7) Konzorcij BIC je nepridobitna 
organizacija, ustanovljena za zastopanje 
skupine podjetij, ki podpira skupno 
tehnološko pobudo za industrijske panoge, 
ki temeljijo na rabi biomase. Njegovi člani
prihajajo iz celotne vrednostne verige na 
področju biomase, vključujejo pa velika 
podjetja, mala in srednje velika podjetja
(MSP), regionalne grozde, evropska 
trgovinska združenja in evropske 
tehnološke platforme. Njegov cilj je 
zagotavljati in spodbujati tehnološki in 
gospodarski razvoj industrijskih panog, ki 
temeljijo na rabi biomase, v Evropi. Za 
članstvo v njem lahko zaprosijo vse 
zainteresirane strani vzdolž vrednostne 
verige na področju biomase. Konzorcij 
sledi splošnima načeloma odprtosti in 
preglednosti članstva, določenima v 
okvirnem programu, kar zagotavlja kar 
najširšo vključenost industrije in MSP.

Or. en
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Obrazložitev

V tem dodatku so poudarjena pomembna načela, ki so bila dogovorjena na pogajanjih o 
programu Obzorje 2020 in se nanašajo na skupne tehnološke pobude in njihove cilje, zlasti 
kar zadeva člen 25, pa tudi člen 14 o širjenju sodelovanja in člen 25(3) o MSP.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi se dosegel največji učinek, bi 
moralo Skupno podjetje za industrijske 
panoge, ki temeljijo na rabi biomase, 
razviti tesne sinergije z drugimi programi 
Unije, na primer na področju 
izobraževanja, okolja, konkurenčnosti in 
MSP, ter s skladi kohezijske politike in 
politiko za razvoj podeželja, ki lahko 
posebej pomagajo pri krepitvi nacionalnih 
in regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

(16) V skladu s splošnimi načeli 
okvirnega programa in da bi se dosegel 
največji učinek, bi moralo Skupno podjetje 
za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, razviti tesne sinergije z drugimi 
programi Unije, na primer na področju 
izobraževanja, okolja, konkurenčnosti in 
MSP, ter s skladi kohezijske politike in 
politiko za razvoj podeželja, ki lahko 
posebej pomagajo pri krepitvi nacionalnih 
in regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členoma 20 in 21 okvirnega programa..

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skupno podjetje BBI bi moralo za 
dosego svojih ciljev zagotavljati finančno 
podporo, predvsem z dodeljevanjem 
nepovratnih sredstev udeležencem na 
podlagi javnih in konkurenčnih razpisov za 
zbiranje predlogov.

(20) Skupno podjetje BBI bi moralo za 
dosego svojih ciljev zagotavljati, da bi EU 
k ukrepom prispevala z odprtimi in 
preglednimi postopki, predvsem z 
dodeljevanjem nepovratnih sredstev 
udeležencem na podlagi javnih in 
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konkurenčnih razpisov.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Predlagano odstopanje od Uredbe 
(EU) št. … /2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne […] 2013 o pravilih za 
sodelovanje v okvirnem programu za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter 
razširjanje njegovih rezultatov (2014–
2020) se zdi upravičeno zaradi posebnih 
operativnih potreb.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi že v tej fazi poudariti, da se zdi predlagano odstopanje sprejemljivo. Za
optimalni učinek pritegnitve zasebnih naložb mora BBI financiranje, ki ga Unija nameni 
ukrepom v industrijskih panogah, ki temeljijo na rabi biomase, z izjemo inovacijskih ukrepov, 
omejiti le na naslednje vrste udeležencev:  mala in srednja podjetja; srednješolske in 
visokošolske ustanove; nepridobitni pravni subjekti, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo z 
raziskavami ali tehnološkim razvojem kot enim od svojih glavnih namenov; skupno 
raziskovalno središče; mednarodne evropske interesne organizacije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Skupno podjetje BBI bi moralo 
delovati pregledno, tako da svojim 
ustreznim organom zagotavlja vse 
razpoložljive informacije in hkrati 
promovirati lastne dejavnosti.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k izvajanju Uredbe (EU) 
št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [...] 2013 o okvirnem programu 
Obzorje 2020, in zlasti dela […] Sklepa 
Sveta št. … /2013 EU z dne […] 2013 o 
uvedbi posebnega programa za izvajanje 
Obzorja 2020;

(a) prispevati k izvajanju Uredbe (EU) 
št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [...] 2013 o okvirnem programu 
Obzorje 2020 in zlasti k obravnavi 
prednostnih nalog na področju raziskav in 
inovacij iz delov II.1 in III.2 Sklepa Sveta 
št. … /2013 EU z dne […] 2013 o uvedbi 
posebnega programa za izvajanje 
Obzorja 2020;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je dodano, da se bolj izrecno navede, da mora javno-zasebno partnerstvo stremeti k 
uresničevanju ciljev na področju raziskav in inovacij, ki so določeni v Obzorju 2020.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najvišji prispevek Unije, vključno z 
odobritvami Efte, je za Skupno podjetje 
BBI za kritje upravnih stroškov in stroškov 
poslovanja 1 000 milijonov EUR. Plača se 
iz sredstev splošnega proračuna Unije, 
dodeljenih posebnemu programu za 
izvajanje okvirnega programa
Obzorje 2020 v skladu z zadevnimi 
določbami člena 58(1)(c)(iv) ter 
členoma 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 za organe iz člena 209 
navedene uredbe.

1. Najvišji prispevek Unije, vključno z 
odobritvami Efte, je za Skupno podjetje 
BBI za kritje upravnih stroškov in stroškov 
poslovanja 1 000 milijonov EUR. Plača se 
iz sredstev splošnega proračuna Unije, 
dodeljenih okvirnemu programu 
Obzorje 2020, in zlasti iz sredstev, 
dodeljenih posebnima ciljema „Vodilni 
položaj na področju omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij“ in „Zanesljiva 
preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo in 
gozdarstvo, morske in pomorske raziskave 
ter raziskave celinskih voda in 
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biogospodarstvo“, v skladu z zadevnimi 
določbami člena 58(1)(c)(iv) ter 
členoma 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 za organe iz člena 209 
navedene uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Dodano za bolj izrecno navedbo o tem, od kod dejansko prihajajo sredstva, glej finančno 
poročilo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Člani Skupnega podjetja BBI razen 
Unije vsako leto do 31. januarja sporočijo 
upravnemu odboru Skupnega podjetja BBI 
višino prispevkov iz odstavka 2, plačanih v 
vsakem od predhodnih proračunskih let.

3. Člani Skupnega podjetja BBI razen 
Unije vsako leto do 31. januarja sporočijo 
upravnemu odboru Skupnega podjetja BBI 
višino prispevkov iz odstavka 2, plačanih v 
vsakem od predhodnih proračunskih let. O 
tem se pravočasno obvešča tudi skupina 
predstavnikov držav.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stanjem ustreznih nacionalnih ali 
regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
programov ter opredelitvijo morebitnih 
področij sodelovanja, vključno z uporabo 
zadevnih tehnologij;

(a) stanjem ustreznih nacionalnih ali 
regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
programov ter opredelitvijo morebitnih 
področij sodelovanja, vključno z uporabo 
zadevnih tehnologij, da bi omogočili 
sinergije in preprečili prekrivanje;

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za uredbo Sveta o Skupnem podjetju za industrijske 
panoge, ki temeljijo na rabi biomase, kot pomemben del svežnja za inovacijske naložbe v 
okviru programa Obzorje 2020. To skupno podjetje gradi na izkušnjah iz preteklih let, ko je 
EU financirala širok nabor projektov, ki prispevajo k napredku industrijskih panog, ki 
temeljijo na rabi biomase. Zaradi nadnacionalne in zapletene narave tega velikega izziva na 
področju raziskav in inovacij je treba združiti komplementarno znanje in finančne vire iz 
različnih sektorjev in držav. Predlagana skupna tehnološka pobuda bo omogočila potrebno 
uskladitev programa in sredstev.

V zvezi s precej horizontalnimi predlogi sprememb poročevalec meni, da bi moralo biti 
izvajanje programa Obzorje 2020 prek javno-zasebnih partnerstev iz člena 187 odprto, 
pregledno, uspešno in učinkovito ter da bi moralo širokemu krogu zainteresiranih strani, 
dejavnih na posameznih področjih, omogočati možnost sodelovanja. Poročevalec zato 
poudarja pomen spoštovanja načel, ki so bila dogovorjena med pogajanji v okviru programa 
Obzorje 2020 v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi in njihovim želenim doprinosom. To se še 
zlasti nanaša na odprtost in preglednost.

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, kot izvedbeni ukrep 
programa Obzorje 2020, mora biti seveda v skladu s prednostnimi nalogami s področja 
raziskav in inovacij iz delov „Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ in „Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in 
pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo“. Poročevalec je v 
predlogih sprememb predočil to neposredno povezavo. 

Poročevalec želi nazadnje tudi omeniti, da bo Skupno podjetje delovalo v skladu s pravili za 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 z enim odstopanjem: za optimalni učinek pritegnitve 
zasebnih naložb mora BBI financiranje, ki ga Unija nameni ukrepom v industrijskih panogah, 
ki temeljijo na rabi biomase, z izjemo inovacijskih ukrepov, omejiti le na naslednje vrste 
udeležencev: mala in srednja podjetja; srednješolske in visokošolske ustanove; nepridobitni 
pravni subjekti, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo z raziskavami ali tehnološkim razvojem kot 
enim od svojih glavnih namenov; skupno raziskovalno središče; mednarodne evropske 
interesne organizacije. Poročevalec ne želi prehitevati formalnega postopka v zvezi z 
delegiranimi akti, a želi že v tej fazi poudariti, da se mu zdi takšno odstopanje sprejemljivo.


