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GROZĪJUMI 001-008 
iesniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Ziņojums
Miroslav Poche A8-0293/2017
Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide: finansiālais ieguldījums

Regulas priekšlikums (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 
560/201437 ir izveidots biorūpniecības 
kopuzņēmums (“kopuzņēmums BBI”).

(1) Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 
560/201437 ir izveidots biorūpniecības 
kopuzņēmums (“kopuzņēmums BBI”), 
kura mērķis ir sniegt ieguldījumu 
Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
(2014–2020) (programma “Apvārsnis 
2020”) īstenošanā, palielinot investīcijas 
ilgtspējīgas biorūpniecības nozares 
attīstībā Savienībā.

_________________ _________________
37Padomes 2014. gada 6. maija Regula 
(ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido 
biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 169, 
7.6.2014., 130. lpp.).

37Padomes 2014. gada 6. maija Regula 
(ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido 
biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 169, 
7.6.2014., 130. lpp.).
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas (ES) Nr. 560/2014 
pielikumā iekļauto kopuzņēmuma BBI 
statūtu (“statūti”) 12. panta 4. punktā ir 
noteikts, ka kopuzņēmuma BBI locekļu, 
kas nav Savienība, finansiālais ieguldījums 
darbības izmaksu segšanai ir vismaz EUR 
182 500 000 Regulas (ES) Nr. 560/2014 1. 
pantā noteiktajā laikposmā, proti no 
kopuzņēmuma BBI izveidošanas līdz 2024. 
gada 31. decembrim.

(2) Regulas (ES) Nr. 560/2014 
pielikumā iekļauto kopuzņēmuma BBI 
statūtu (“statūti”) 12. panta 4. punktā ir 
noteikts, ka kopuzņēmuma BBI locekļu, 
kas nav Savienība, finansiālais ieguldījums 
darbības izmaksu segšanai ir vismaz EUR 
182 500 000 Regulas (ES) Nr. 560/2014 1. 
pantā noteiktajā 10 gadu laikposmā, proti 
no kopuzņēmuma BBI izveidošanas līdz 
2024. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šī regula ir atbilde uz konsorcija 
“Bio-based Industries Consortium Aisbl” 
(“BIC”) priekšlikumu un atspoguļo 
labāko praksi citos kopuzņēmumos. 
Labāka sadarbība un kopējs darbs, kā arī 
visu ieinteresēto personu, jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) iesaistīšana 
biorūpniecības ķēdē ļautu BBI 
konsorcijam turpināt nodrošināt efektīvu 
programmas īstenošanu un panākt labāku 
regulējumu kopumā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Konsorcijs “Bio-based Industries 
Consortium Aisbl” (“BIC”) — 
kopuzņēmuma BBI loceklis, kas nav 
Savienība, joprojām vēlas finansēt 

(3) Konsorcija “Bio-based Industries 
Consortium Aisbl” (“BIC”) — 
kopuzņēmuma BBI locekļa, kas nav 
Savienība, pienākums joprojām ir finansēt 
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kopuzņēmuma BBI darbības izmaksas 
statūtu 12. panta 4. punktā noteiktajā 
apmērā. Tomēr konsorcijs ir ierosinājis 
alternatīvu finansēšanas kārtību, kurā 
paredzēts izmantot finansiālu ieguldījumu, 
ko netiešo darbību līmenī veikušas tā 
sastāvā esošās vienības.

kopuzņēmuma BBI darbības izmaksas 
statūtu 12. panta 4. punktā noteiktajā 
apmērā, un tas joprojām ir gatavs to darīt. 
Tomēr konsorcijs ir ierosinājis alternatīvu 
finansēšanas kārtību, kurā paredzēts 
izmantot finansiālu ieguldījumu, ko netiešo 
darbību līmenī veikušas tā sastāvā esošās 
vienības.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (3a) Šajā regulā ir ņemta vērā BIC 
piedāvātā alternatīvā finansēšanas 
kārtība, vienlaikus atzīstot biorūpniecības 
kopuzņēmuma BBI unikālās iezīmes. 
Komisija izpētīs, kā minēto alternatīvo 
finansēšanas kārtību varētu piemērot 
citiem kopuzņēmumiem un jo īpaši 
Kopuzņēmumam inovatīvu zāļu jomā 
uzsāktās ierosmes īstenošanai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) BBI ierosmes mērķi — veikt 
pasākumus, sadarbojoties visās biovērtību 
ķēdēs iesaistītajām ieinteresētajām 
personām, tostarp MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām 
— var sasniegt vienīgi tad, ja BIC un tā 
sastāvā esošajām vienībām tiek nodrošināta 
iespēja veikt finansiālo ieguldījumu ne vien 
kā maksājumus kopuzņēmumam BBI, bet 
arī kā finansiālo ieguldījumu netiešajās 
darbībās, ko finansē kopuzņēmums BBI.

(4) BBI ierosmes mērķi — saskaņā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātēm veikt pasākumus, sadarbojoties 
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp MVU, 
pētniecības un tehnoloģiju centriem, kā arī 
augstskolām un izvirzīt Savienību par 
līderi pētniecības, demonstrējumu un 
izvēršanas darbībās bioproduktu un 
biodegvielas tirgū — var sasniegt vienīgi 
tad, ja BIC un tā sastāvā esošajām 
vienībām tiek nodrošināta iespēja veikt 
finansiālo ieguldījumu ne vien kā 
maksājumus kopuzņēmumam BBI. Minētā 
jaunā iespēja nodrošinās, ka BIC un tā 
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sastāvā esošajām vienībām finansiālie 
ieguldījumi kļūs komerciāli 
dzīvotspējīgāki, kas savukārt varētu 
sekmēt to finansiālo saistību izpildi 
noteiktajos termiņos.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (4a) Komisija kopuzņēmuma izveides 
procesā norāda ierosināto grozījumu 
ietekmi, efektivitāti un no tiem gūto 
pieredzi. Komisijai būtu jāsniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums, 
novērtējot šīs regulas efektivitāti, ņemot 
vērā BIC pienākumu sniegt savu 
finansiālo ieguldījumu līdz 2024. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Komisijai turpmākajos gadījumos 
būtu vienmēr jāveic sabiedriskā 
apspriešanās, lai nodrošinātu, ka visas 
ieinteresētās personas atzīst ierosinātās 
izmaiņas un ka tās tiek izstrādātas 
vispārredzamākā un visatklātākā veidā. 
Tāpat Komisijai būtu jāveic ierosināto 
pasākumu ietekmes novērtējumi, izņemot 
gadījumus, kad labāka regulējuma 
pamatnostādnēs ir skaidri noteikts citādi.


