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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο εισηγητής και η επιτροπή πιστεύουν ότι οι τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή θα 

επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοοικονομικών 

συνεισφορών από άλλες πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι τροποποιήσεις 

αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται ήδη επιτυχώς σε ορισμένες από τις άλλες κοινές επιχειρήσεις, 

αναμένεται να βελτιώσουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να οδηγήσουν με αυτόν τον 

τρόπο σε βελτιστοποίηση της χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων. Εάν το 

Συμβούλιο εγκρίνει αυτές τις τροποποιήσεις, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα 

παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις της αλλαγής των κανόνων χρηματοδότησης στις 

επιδόσεις της ΚΕ κατά τη διάρκεια των επόμενων διαδικασιών απαλλαγής. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (2α) Σύμφωνα με πρόταση που είχε 

διατυπώσει η κοινοπραξία βιομηχανιών 

βιοπροϊόντων (Bio-based Industries 

Consortium Aisbl/«BIC»), η υλοποίηση 

του προγράμματος από την κοινή 

επιχείρηση BBI θα πρέπει να επιτευχθεί 

μέσω καλύτερης συνεργασίας με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, και ειδικότερα 

με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) εντός της αξιακής αλυσίδας του 

κλάδου των βιοπροϊόντων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (3α) Ο εναλλακτικός τρόπος 

χρηματοδότησης που προτείνει η BIC 
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έχει ανανεώσει 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  3 

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, την αποτελεσματικότητα 

και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 

τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού, υπό το φως της δέσμευσης 

της BIC να καταβάλει τη χρηματοδοτική 

της συνεισφορά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

2024. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (4β) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργήσει ανάλυση κόστους-οφέλους 

των υπόλοιπων έργων της κοινής 

επιχείρησης ΒΒΙ με γνώμονα τον 

εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης που 

θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

τροποποιηθεί το καταστατικό προκειμένου 

να δοθεί στην BIC και τις οντότητες που 

την απαρτίζουν η δυνατότητα να 

καταβάλλουν τη χρηματοδοτική 

συνεισφορά για το συνολικό ποσό του 

άρθρου 12 παράγραφος 4 του 

καταστατικού, κατά τρόπο ώστε οι εν λόγω 

συνεισφορές αφενός να καταβάλλονται 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 και, αφετέρου, να 

συμπεριλαμβάνονται στη σχετική έκθεση 

που υποβάλλεται στην κοινή επιχείρηση 

BBI. 

(5) Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

τροποποιηθεί το καταστατικό προκειμένου 

να δοθεί στην BIC και τις οντότητες που 

την απαρτίζουν η δυνατότητα να 

καταβάλλουν τη χρηματοδοτική 

συνεισφορά για το συνολικό ποσό του 

άρθρου 12 παράγραφος 4 του 

καταστατικού, κατά τρόπο ώστε οι εν λόγω 

συνεισφορές αφενός να καταβάλλονται 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 και, αφετέρου, να 

συμπεριλαμβάνονται στη σχετική έκθεση 

που υποβάλλεται στην κοινή επιχείρηση 

BBI. Θα πρέπει, ωστόσο, να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος 

παρακολούθησης το συντομότερο δυνατό, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η BIC 

εξακολουθεί να πληροί τις δεσμεύσεις της 

σε συνέχεια της εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (5α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

διαφάνεια της διαδικασίας, θα ήταν 

σκόπιμο η Επιτροπή να προβεί σε ευρεία 

διαβούλευση με την πλήρη συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και 

στη σύνταξη της απαιτούμενης έκθεσης 

σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες των 

προτεινόμενων μέτρων. 
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Αιτιολόγηση 

Με σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αυτή τη 

διαβούλευση για να εξακριβώσει ότι η προτεινόμενη αλλαγή έχει την υποστήριξη των 

ενδιαφερόμενων μερών. 
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