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P8_TA(2017)0388 

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė: finansiniai įnašai * 

2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji 

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

 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017)0068), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio 

pirmą dalį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8–

0118/2017), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 

Biudžeto kontrolės komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-

0293/2017), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį; 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 



 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

560/201437 įsteigta biologinės pramonės 

sektorių bendroji įmonė (toliau – BPS 

bendroji įmonė); 

(1) Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

560/201437 įsteigta biologinės pramonės 

sektorių bendroji įmonė (toliau – BPS 

bendroji įmonė) siekiant prisidėti prie 

2014–2020 m. bendrosios mokslinių 

tyrimų ir inovacijų programos 

(„Horizontas 2020“) įgyvendinimo 

padidinant investicijas į tvaraus 

biologinės pramonės sektoriaus vystymą 

Sąjungoje; 

_________________ _________________ 

37 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo 

įsteigiama biologinės pramonės sektorių 

bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 

130). 

37 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo 

įsteigiama biologinės pramonės sektorių 

bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 

130). 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Reglamento (ES) Nr. 560/2014 

priede pateiktų BPS bendrosios įmonės 

įstatų (toliau – įstatai) 12 straipsnio 4 

dalyje nurodyta, kad kitų nei Sąjunga BPS 

bendrosios įmonės narių finansinis įnašas 

veiklos sąnaudoms padengti turi būti ne 

mažesnis kaip 182 500 000 EUR per 

Reglamento (ES) Nr. 560/2014 1 

straipsnyje nustatytą laikotarpį, t. y. 

laikotarpį nuo BPS bendrosios įmonės 

įsteigimo iki 2024 m. gruodžio 31 d.; 

(2) Reglamento (ES) Nr. 560/2014 

priede pateiktų BPS bendrosios įmonės 

įstatų (toliau – įstatai) 12 straipsnio 4 

dalyje nurodyta, kad kitų nei Sąjunga BPS 

bendrosios įmonės narių finansinis įnašas 

veiklos sąnaudoms padengti turi būti ne 

mažesnis kaip 182 500 000 EUR per 

Reglamento (ES) Nr. 560/2014 1 

straipsnyje nustatytą dešimties metų 

laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo BPS 

bendrosios įmonės įsteigimo iki 2024 m. 

gruodžio 31 d.; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 



 

 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) šis reglamentas – atsakas į 

Biologinės pramonės sektorių 

konsorciumo (toliau – BPS 

konsorciumas) pasiūlymą ir jis atspindi 

kitų bendrų įmonių geriausią praktiką. 

Reikėtų gerinant bendradarbiavimą su 

visais suinteresuotaisiais subjektais, ypač 

mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis 

(toliau – MVĮ) biologinėje grandinėje, ir 

užtikrinant jų dalyvavimą toliau siekti, 

kad BPS bendroji įmonė veiksmingai 

įgyvendintų programas ir kad apskritai 

būtų geriau reglamentuojama; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Biologinės pramonės sektorių 

konsorciumas (angl. „The Bio-based 

Industries Consortium Aisbl“) (toliau – 

BPS konsorciumas), kuris yra kitas nei 

Sąjunga BPS bendrosios įmonės narys, yra 

ir toliau pasirengęs teikti įstatų 12 

straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio paramą 

BPS bendrosios įmonės veiklos sąnaudoms 

dengti. Tačiau jis pasiūlė alternatyvų 

finansavimo teikimo būdą – galimybę jį 

sudarantiems subjektams teikti finansinius 

įnašus netiesioginių veiksmų lygmeniu; 

(3) Biologinės pramonės sektorių 

konsorciumas (angl. „The Bio-based 

Industries Consortium Aisbl“) (toliau – 

BPS konsorciumas), kuris yra kitas nei 

Sąjunga BPS bendrosios įmonės narys, 

lieka įpareigotas ir yra ir toliau pasirengęs 

teikti įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto 

dydžio paramą BPS bendrosios įmonės 

veiklos sąnaudoms dengti. Tačiau jis 

pasiūlė alternatyvų finansavimo teikimo 

būdą – galimybę jį sudarantiems 

subjektams teikti finansinius įnašus 

netiesioginių veiksmų lygmeniu; 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (3a) BPS konsorciumo pasiūlytas 

alternatyvus finansavimo būdas turėjo 

įtakos rengiant šį reglamentą, jame 



 

 

atsižvelgiant į išskirtinius BPS bendrosios 

įmonės bruožus. Komisija išnagrinės, kaip 

šis alternatyvus finansavimo būdas galėtų 

būti taikomas kitoms bendrosioms 

įmonėms ir ypač bendrajai įmonei 

siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų 

iniciatyvą „Naujoviški vaistai“; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) BPS iniciatyvos tikslas – vykdyti 

įvairią veiklą tarpusavyje 

bendradarbiaujant suinteresuotiesiems 

subjektams, susijusiems su visa biologinės 

pramonės vertės grandine, įskaitant MVĮ, 

mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir 

universitetus – gali būti pasiektas tik 

suteikus BPS konsorciumui ir jį 

sudarantiems subjektams galimybę teikti 

finansinį įnašą ne tik atliekant mokėjimus 

BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais 

įnašais remiant BPS bendrosios įmonės 

finansuojamus netiesioginius veiksmus; 

(4) BPS iniciatyvos tikslas – 

vadovaujantis programos „Horizontas 

2020“ prioritetais vykdyti įvairią veiklą 

tarpusavyje bendradarbiaujant 

suinteresuotiesiems subjektams, 

susijusiems su visa biologinės pramonės 

vertės grandine, įskaitant MVĮ, mokslinių 

tyrimų ir technologijų centrus ir 

universitetus, ir siekiant padaryti Sąjungą 

lydere biologinių produktų ir biodegalų 

rinkoje vykdant svarbią mokslinių tyrimų, 

demonstracinę ir diegimo veiklą – gali 

būti pasiektas tik suteikus BPS 

konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams 

galimybę teikti finansinį įnašą ne tik 

atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei. 

Tuo nauju įgyvendinimo būdu bus 

užtikrinta, kad finansiniai įnašai būtų 

ekonomiškai perspektyvūs BPS bendrajai 

įmonei ir ją sudarantiems subjektams, nes 

tai savo ruožtu turėtų padėti įvykdyti jų 

finansinius įsipareigojimus laikantis 

nustatyto termino; 

 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (4a) savo bendrosios įmonės kūrimo 



 

 

procese Komisija nurodė pasiūlytų 

pakeitimų poveikį ir jų veiksmingumą, ir 

juos įgyvendinant įgytą patirtį. Komisija 

turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai 

pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertintas 

šio reglamento veiksmingumas, 

atsižvelgiant į BPS konsorciumo 

įsipareigojimą ne vėliau kaip 2024 m. 

gruodžio 31 d. pateikti savo finansinį 

įnašą; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) ateityje Komisija turėtų visada 

viešai konsultuotis, kad užtikrintų, jog 

visiems siūlomiems pakeitimams pritaria 

visi suinteresuotieji subjektai ir kad jie 

būtų rengiami kuo skaidresniu ir 

atviresniu būdu. Komisija taip pat turėtų 

atlikti pasiūlytų priemonių poveikio 

vertinimus, nebent geresnio 

reglamentavimo gairėse būtų nustatyta 

kitaip; 

 

 

 

 


