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Έκθεση
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Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
560/201437 του Συμβουλίου συστάθηκε η 
κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (εφεξής «κοινή επιχείρηση 
ΒΒΙ»).

(1) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
560/201437 του Συμβουλίου συστάθηκε η 
κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (εφεξής «κοινή επιχείρηση 
ΒΒΙ») με στόχο τη συμβολή στην 
εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου 
για την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020) («Ορίζοντας 2020»), μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων για την 
ανάπτυξη βιώσιμου βιομηχανικού τομέα 
βιοπροϊόντων στην Ένωση.

_________________ _________________
37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά 
με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 
130).

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά 
με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 
130).
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 12 παράγραφος 4 του 
καταστατικού της κοινής επιχείρησης BBI, 
που παρατίθεται στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 («το 
καταστατικό»), ορίζει ότι η χρηματοδοτική 
συνεισφορά των μελών της κοινής 
επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης για τις 
επιχειρησιακές δαπάνες ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 182 500 000 EUR για το 
διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014, ήτοι 
από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης 
BBI έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

(2) Το άρθρο 12 παράγραφος 4 του 
καταστατικού της κοινής επιχείρησης BBI, 
που παρατίθεται στο παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 («το 
καταστατικό»), ορίζει ότι η χρηματοδοτική 
συνεισφορά των μελών της κοινής 
επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης για τις 
επιχειρησιακές δαπάνες ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 182 500 000 EUR για το 
δεκαετές διάστημα που προβλέπεται στο 
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
560/2014, ήτοι από τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης BBI έως την 31η Δεκεμβρίου 
2024.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο παρών κανονισμός 
ανταποκρίνεται στην πρόταση της 
κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
(BIC), και αντανακλά τις βέλτιστες 
πρακτικές των άλλων κοινών 
επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική 
υλοποίηση του προγράμματος από την 
κοινή επιχείρηση BBI και η γενικότερη 
βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων 
θα πρέπει να συνεχίσουν να 
επιτυγχάνονται μέσω της βελτίωσης της 
συνεργασίας και της από κοινού 
δέσμευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στην αλυσίδα 
βιοπροϊόντων.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινοπραξία βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (Bio-based Industries 
Consortium Aisbl / «BIC»), η οποία είναι 
μέλος της κοινής επιχείρησης BBI πλην 
της Ένωσης, εξακολουθεί να είναι σε θέση 
να στηρίξει τις επιχειρησιακές δαπάνες της 
κοινής επιχείρησης BBI για το ποσό που 
ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του 
καταστατικού. Εντούτοις, υπέβαλε 
πρόταση για εναλλακτικό τρόπο 
χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών 
συνεισφορών από τις οντότητες που την 
απαρτίζουν σε επίπεδο έμμεσων δράσεων.

(3) Η κοινοπραξία βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων (Bio-based Industries 
Consortium Aisbl / «BIC»), η οποία είναι 
μέλος της κοινής επιχείρησης BBI πλην 
της Ένωσης, εξακολουθεί να έχει την 
υποχρέωση και είναι σε θέση να στηρίξει 
τις επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης BBI για το ποσό που ορίζεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του 
καταστατικού. Εντούτοις, υπέβαλε 
πρόταση για εναλλακτικό τρόπο 
χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών 
συνεισφορών από τις οντότητες που την 
απαρτίζουν σε επίπεδο έμμεσων δράσεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (3α) Ο εναλλακτικός τρόπος 
χρηματοδότησης που προτείνει η BIC 
έχει εμπνεύσει τον παρόντα κανονισμό, 
ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά της κοινής 
επιχείρησης BBI. Η Επιτροπή θα 
εξετάσει πώς ο εν λόγω εναλλακτικός 
τρόπος χρηματοδότησης θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί και στις άλλες κοινές 
επιχειρήσεις, και, ειδικότερα, στην κοινή 
επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα 
καινοτόμα φάρμακα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο στόχος της πρωτοβουλίας BBI για 
την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, των κέντρων έρευνας και 
τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή 
στην BIC και τις οντότητες που την 
απαρτίζουν της δυνατότητας να 
καταβάλλουν τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά όχι μόνο με τη μορφή 
πληρωμών στην κοινή επιχείρηση BBI, 
αλλά και με τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών για έμμεσες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή 
επιχείρηση BBI.

(4) Ο στόχος της πρωτοβουλίας BBI για 
την υλοποίηση, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», δραστηριοτήτων μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, των κέντρων έρευνας και 
τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, και 
προκειμένου να καταλάβει η Ένωση την 
πρώτη θέση στους τομείς της έρευνας, 
της επίδειξης και της ανάπτυξης στην 
αγορά προϊόντων βιολογικής προέλευσης 
και βιοκαυσίμων, μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με την παροχή στην BIC και τις 
οντότητες που την απαρτίζουν της 
δυνατότητας να καταβάλλουν τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά όχι μόνο με τη 
μορφή πληρωμών στην κοινή επιχείρηση 
BBI. Αυτός ο νέος τρόπος υλοποίησης 
πρόκειται να εξασφαλίσει ότι οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές θα 
αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπορική 
βιωσιμότητα για την BIC και τις 
οντότητες που την απαρτίζουν, οι οποίες 
θα πρέπει με τη σειρά τους να 
διευκολύνουν την εκπλήρωση των 
οικονομικών υποχρεώσεών τους εντός 
της καθορισμένης προθεσμίας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (4α) Κατά την επεξεργασία της κοινής 
επιχείρησης, η Επιτροπή αναφέρθηκε 
στον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητα, και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν, από τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 
παρόντος κανονισμού, υπό το φως της 
δέσμευσης της BIC να καταβάλει τη 
χρηματοδοτική της συνεισφορά μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η Επιτροπή θα πρέπει, σε 
μελλοντικές περιπτώσεις, να διενεργεί 
πάντα δημόσια διαβούλευση προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι ενδεχόμενες 
προτεινόμενες αλλαγές γίνονται 
αποδεκτές από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και αναπτύσσονται με τον πιο 
διαφανή και τον πιο ανοικτό δυνατό 
τρόπο. Παρομοίως, η Επιτροπή πρέπει να 
διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων των 
προτεινόμενων μέτρων, εκτός εάν οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου δηλώνουν 
διαφορετικά.


