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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren og Budgetkontroludvalget mener, at de ændringer, som Kommissionen har 

foreslået, vil give mulighed for større fleksibilitet til at opnå finansielle bidrag fra andre kilder 

end Den Europæiske Unions budget. Ændringerne, som er allerede bruges med succes i nogle 

af de andre fællesforetagender, burde forbedre multiplikatoreffekten og resultere i en mere 

optimal anvendelse af skatteydernes penge. Hvis Rådet vedtager de pågældende ændringer, 

vil Budgetkontroludvalget nøje overvåge konsekvenserne af ændringen af 

finansieringsreglerne for gennemførelsen af fællesforetagendet i de kommende 

dechargeprocedurer. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (2a) Ifølge et forslag fra Bio-based 

Industries Consortium Aisbl (BIC) skal 

fællesforetagendet BBI's 

programgennemførelse nås gennem et 

bedre samarbejde med interessenter, 

navnlig små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) inden for den biobaserede 

værdikæde. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (3a) Den alternative 

finansieringsmetode, som foreslås af BIC, 

har givet inspiration til denne forordning, 

samtidig med at der tages hensyn til de 

særlige forhold i fællesforetagendet BBI. 

Kommissionen vil undersøge, hvordan 
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denne alternative finansieringsmetode vil 

kunne anvendes for andre 

fællesforetagender, og navnlig for 

fællesforetagendet for initiativet om 

innovative lægemidler. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (4a) I sin procedure for oprettelse af 

fællesforetagender har Kommissionen 

anført virkningerne og effektiviteten af 

samt erfaringerne med de foreslåede 

ændringer. Kommissionen bør forelægge 

en rapport for Europa-Parlamentet og 

Rådet om effektiviteten af denne 

forordning i lyset af BIC's forpligtelse til 

at yde sit finansielle bidrag senest den 31. 

december 2024. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (4b) Kommissionen bør foretage en 

cost-benefit-analyse af fællesforetagendet 

BBI's resterende projekter i lyset af den 

alternative finansieringsmetode, der er 

foreskrevet i denne forordning. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Det er derfor nødvendigt at ændre 

vedtægterne for at give BIC og dets 

(5) Det er derfor nødvendigt at ændre 

vedtægterne for at give BIC og dets 
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konstituerende enheder mulighed for at yde 

finansielle bidrag svarende til det fulde 

beløb som omhandlet i vedtægternes artikel 

12, stk. 4, således at bidragene ikke kun 

kan ydes i form af betalinger til 

fællesforetagendet BBI, men også i form af 

finansielle bidrag til indirekte aktioner, der 

finansieres af fællesforetagendet BBI; disse 

bidrag indberettes til fællesforetagendet 

BBI — 

konstituerende enheder mulighed for at yde 

finansielle bidrag svarende til det fulde 

beløb som omhandlet i vedtægternes artikel 

12, stk. 4, således at bidragene ikke kun 

kan ydes i form af betalinger til 

fællesforetagendet BBI, men også i form af 

finansielle bidrag til indirekte aktioner, der 

finansieres af fællesforetagendet BBI; disse 

bidrag indberettes til fællesforetagendet 

BBI. Der bør imidlertid gennemføres en 

opfølgende revision hurtigst muligt for at 

sikre, at BIC fortsat opfylder sine 

forpligtelser efter gennemførelsen af 

denne forordning. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (5a) For at forbedre 

gennemsigtigheden i proceduren ville det 

være ønskeligt, at Kommissionen foretog 

en bred høring med fuld deltagelse af 

interesserede parter samt udarbejdede den 

fornødne rapport om virkningen af de 

foreslåede foranstaltninger. 

Begrundelse 

For at sikre større gennemsigtighed bør Kommissionen gennemføre denne høring for at 

kontrollere, at de foreslåede ændringer har støtte fra interesserede parter. 
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