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POPRAWKI 001-008 
Poprawkę złożył(a)/złożyli(ły) Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie
Miroslav Poche A8-0293/2017
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzeniem Rady (UE) nr 
560/201437 ustanowiono Wspólne 
Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu 
(„Wspólne Przedsięwzięcie BBI”).

(1) Rozporządzeniem Rady (UE) nr 
560/201437 ustanowiono Wspólne 
Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu 
(„Wspólne Przedsięwzięcie BBI”), które 
ma się przyczynić do wdrożenia programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji na lata 2014–2020 („Horyzont 
2020”) dzięki zwiększeniu inwestycji w 
rozwój zrównoważonego sektora 
bioprzemysłu w Unii.

_________________ _________________
37 Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 
z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 
7.6.2014, s. 130).

37 Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 
z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 
7.6.2014, s. 130).



PE611.499/ 2

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Art. 12 ust. 4 statutu Wspólnego 
Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu 
zawartego w załączniku do rozporządzenia 
(UE) nr 560/2014 (zwanego dalej 
„statutem”) stanowi, że wkład finansowy 
wnoszony przez członków Wspólnego 
Przedsięwzięcia BBI innych niż Unia na 
pokrycie kosztów operacyjnych wynosi co 
najmniej 182 500 000 EUR w okresie 
określonym w art. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 560/2014, to jest od daty ustanowienia 
Wspólnego Przedsięwzięcia BBI do dnia 
31 grudnia 2024 r.

(2) Art. 12 ust. 4 statutu Wspólnego 
Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu 
zawartego w załączniku do rozporządzenia 
(UE) nr 560/2014 (zwanego dalej 
„statutem”) stanowi, że wkład finansowy 
wnoszony przez członków Wspólnego 
Przedsięwzięcia BBI innych niż Unia na 
pokrycie kosztów operacyjnych wynosi co 
najmniej 182 500 000 EUR w 
dziesięcioletnim okresie określonym w art. 
1 rozporządzenia (UE) nr 560/2014, to jest 
od daty ustanowienia Wspólnego 
Przedsięwzięcia BBI do dnia 31 grudnia 
2024 r.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rozporządzenie stanowi odpowiedź 
na propozycję Konsorcjum bioprzemysłu 
(„BIC”) i odzwierciedla najlepsze praktyki 
w innych wspólnych przedsięwzięciach. 
Należy nadal dążyć do skutecznej 
realizacji programu przez Wspólne 
Przedsięwzięcie BBI oraz ogólnie do 
poprawy jakości regulacji w drodze 
usprawnienia współpracy, współdziałania 
oraz nawiązywania kontaktów z 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, 
w szczególności małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami w łańcuchu 
bioprzemysłu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konsorcjum bioprzemysłu („BIC”), 
które jest członkiem Wspólnego 
Przedsięwzięcia BBI innym niż Unia, jest 
nadal gotowe wspierać koszty operacyjne 
Wspólnego Przedsięwzięcia BBI kwotą 
określoną w art. 12 ust. 4 statutu. 
Zaproponowało ono jednak alternatywny 
sposób finansowania za pośrednictwem 
wkładów finansowych swoich jednostek 
składowych wnoszonych na poziomie 
działań pośrednich.

(3) Konsorcjum bioprzemysłu („BIC”), 
które jest członkiem Wspólnego 
Przedsięwzięcia BBI innym niż Unia, 
pozostaje zobowiązane i jest nadal gotowe 
wspierać koszty operacyjne Wspólnego 
Przedsięwzięcia BBI kwotą określoną w 
art. 12 ust. 4 statutu. Zaproponowało ono 
jednak alternatywny sposób finansowania 
za pośrednictwem wkładów finansowych 
swoich jednostek składowych wnoszonych 
na poziomie działań pośrednich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (3a) Inspiracją niniejszego 
rozporządzenia jest alternatywna metoda 
finansowania zaproponowana przez BIC, 
z uwzględnieniem jedynych w swoim 
rodzaju cech Wspólnego Przedsięwzięcia 
BBI. Komisja zbada, w jaki sposób ten 
alternatywny model finansowania można 
zastosować do innych wspólnych 
przedsięwzięć, a zwłaszcza do Wspólnego 
Przedsięwzięcia na rzecz Inicjatywy w 
zakresie Leków Innowacyjnych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Cel inicjatywy BBI, a mianowicie 
prowadzenie działań poprzez współpracę 
między zainteresowanymi stronami na 
wszystkich etapach łańcuchów wartości w 
bioprzemyśle, obejmujących MŚP, ośrodki 
badawcze i technologiczne oraz uczelnie, 
może zostać osiągnięty jedynie poprzez 

(4) Cel inicjatywy BBI, a mianowicie 
prowadzenie zgodnie z priorytetami 
programu „Horyzont 2020” działań 
poprzez współpracę między 
zainteresowanymi stronami na wszystkich 
etapach łańcuchów wartości w 
bioprzemyśle, obejmujących MŚP, ośrodki 
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umożliwienie BIC i jego jednostkom 
składowym wnoszenia wkładu 
finansowego nie tylko jako płatności na 
rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, ale 
również jako wkładu finansowego na 
rzecz działań pośrednich finansowanych 
przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI.

badawcze i technologiczne oraz uczelnie, 
oraz uczynienie z Unii lidera w dziedzinie 
badań naukowych, demonstracji i 
wdrażania na rynku bioproduktów i 
biopaliw, może zostać osiągnięty jedynie 
poprzez umożliwienie BIC i jego 
jednostkom składowym wnoszenia wkładu 
finansowego nie tylko jako płatności na 
rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Ta 
nowa metoda ma zapewnić, by wkłady 
finansowe stały się bardziej rentowne pod 
względem komercyjnym dla BIC i jego 
jednostek składowych, co z kolei powinno 
ułatwić wypełnianie przez nie zobowiązań 
finansowych w ustalonym terminie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (4a) W ramach procesu wspólnego 
przedsięwzięcia Komisja przedstawiła 
wpływ, skuteczność i wnioski wyciągnięte 
z proponowanych zmian. Komisja 
powinna przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające skuteczność rozporządzenia w 
świetle spoczywającego na BIC obowiązku 
przekazania do dnia 31 grudnia 2024 r. 
wkładu finansowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W przyszłości Komisja powinna 
zawsze prowadzić konsultacje publiczne w 
celu zapewnienia, aby wszelkie 
proponowane zmiany były akceptowane 
przez wszystkie zainteresowane strony i 
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opracowywane w możliwie najbardziej 
przejrzysty i otwarty sposób. Komisja 
powinna również przeprowadzić ocenę 
skutków proponowanych środków, chyba 
że w wytycznych dotyczących lepszego 
stanowienia prawa wyraźnie stwierdzono 
inaczej.
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