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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul și comisia consideră că modificările propuse de Comisie vor permite o mai mare 

flexibilitate pentru obținerea de contribuții financiare provenite din alte surse decât bugetul 

UE. Aceste modificări, aplicate deja cu succes în cadrul altor întreprinderi comune, ar trebui 

să îmbunătățească efectul multiplicator în scopul utilizării optime a banilor contribuabililor. În 

cazul în care Consiliul adoptă respectivele modificări, Comisia pentru control bugetar va 

monitoriza îndeaproape efectele schimbării normelor de finanțare asupra performanțelor 

întreprinderii comune în cadrul următoarelor proceduri de descărcare de gestiune. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (2a) În conformitate cu o propunere 

formulată de consorțiul bioindustriilor 

(Bio-based Industries Consortium Aisbl - 

BIC), programul ar trebui realizat de 

către întreprinderea comună BBI printr-o 

colaborare mai bună cu părțile interesate, 

în special cu întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM), în cadrul lanțului valoric 

al bioindustriilor. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (3a) Modalitatea alternativă de 

finanțare propusă de BIC a fost luată în 

considerare în prezentul regulament, 

recunoscându-se în același timp 

caracteristicile specifice ale întreprinderii 

comune BBI. Comisia va examina modul 

în care modalitatea alternativă de 

finanțare ar putea fi aplicată și altor 

întreprinderi comune, în special 
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întreprinderii comune pentru punerea în 

aplicare a inițiativei tehnologice comune 

privind medicamentele inovatoare. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (4a) În procesul său de instituire a unei 

întreprinderi comune, Comisia a stabilit 

impactul, eficacitatea și lecțiile învățate 

din modificările propuse. Comisia ar 

trebui să prezinte un raport 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la eficacitatea prezentului 

regulament, în lumina obligației BIC de a 

realiza, până la 31 decembrie 2024, 

contribuția sa financiară. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (4b) Comisia ar trebui să efectueze o 

analiză costuri-beneficii a proiectelor 

restante ale întreprinderii comune BBI în 

lumina modalității alternative de 

finanțare prevăzute în prezentul 

regulament. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin urmare, este necesară 

modificarea statutului, pentru a da 

posibilitatea BIC și entităților sale 

(5) Prin urmare, este necesară 

modificarea statutului, pentru a da 

posibilitatea BIC și entităților sale 
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constitutive să efectueze contribuția 

financiară în suma totală prevăzută la 

articolul 12 alineatul (4) din statut, 

permițând ca respectivele contribuții să fie 

efectuate nu doar sub forma plăților către 

întreprinderea comună pentru bioindustrii, 

ci și sub forma contribuțiilor financiare la 

acțiunile indirecte finanțate de 

întreprinderea comună pentru bioindustrii 

și care vor fi raportate întreprinderii 

comune pentru bioindustrii, 

constitutive să efectueze contribuția 

financiară în suma totală prevăzută la 

articolul 12 alineatul (4) din statut, 

permițând ca respectivele contribuții să fie 

efectuate nu doar sub forma plăților către 

întreprinderea comună pentru bioindustrii, 

ci și sub forma contribuțiilor financiare la 

acțiunile indirecte finanțate de 

întreprinderea comună pentru bioindustrii 

și care vor fi raportate întreprinderii 

comune pentru bioindustrii. Cu toate 

acestea, ar trebui realizat în cel mai scurt 

timp posibil un audit de urmărire 

subsecventă pentru a garanta că BIC 

continuă să își îndeplinească 

angajamentele după punerea în aplicare a 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (5a) Pentru a îmbunătăți transparența 

procedurii, ar fi de dorit să fie organizată 

de către Comisie o consultare largă, la 

care să participe toate părțile interesate 

relevante, precum și să se întocmească 

raportul necesar privind impactul 

măsurilor propuse. 

Justificare 

Pentru o mai mare transparență, Comisia ar trebui să realizeze această consultare pentru a 

verifica dacă modificarea propusă se bucură de sprijinul părților interesate. 
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