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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) is een publiek-privaat 

partnerschap voor een bedrag van 3,7 miljard EUR tussen de EU en het Bio-based Industries 

Consortium (BIC). Zij heeft tot doel Europa's bio-economiepotentieel te verwezenlijken door 

hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen om te zetten in biogebaseerde producten, materialen en 

brandstoffen en hierbij gebruik te maken van innoverende technologieën en bioraffinaderijen. 

De BBI is opgericht bij Verordening (EU) nr. 560/2014 en zal haar activiteiten uitoefenen 

tot 2024. Gedurende deze periode levert de Unie een financiële bijdrage van 

975 miljoen EUR, terwijl de particuliere sector voorziet in een financiering van 

2 730 miljoen EUR. De financiering door de particuliere sector wordt op twee verschillende 

manieren verstrekt: het grootste gedeelte bestaat uit financiering "in natura", die niet via de 

begroting van de BBI gaat, terwijl een kleiner deel door de industrie aan de BBI wordt betaald 

via het BIC. 

Op dit punt hebben er zich problemen voorgedaan omdat bepaalde bedrijven uit de sector het 

moeilijk hebben met een bijdrage aan de BBI in haar geheel, terwijl ze wel willen bijdragen 

aan bepaalde afzonderlijke projecten. Om ervoor te zorgen dat de toegezegde bijdragen 

daadwerkelijk worden ontvangen, stelt de Commissie nu voor dat de bijdragen die leden van 

het BIC rechtstreeks aan afzonderlijke projecten betalen, worden erkend als onderdeel van de 

totale BBI-regeling. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze oplossing reeds werd toegepast voor de 

Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2. 

Met haar voorstel wil de Commissie enkel twee punten wijzigen in de statuten van de BBI, 

die als bijlage bij Verordening (EU) nr. 560/2014 zijn gevoegd. Dankzij deze beperkte 

wijzigingen is het voortaan mogelijk de operationele kosten van de gemeenschappelijke 

onderneming tevens te dekken door directe bijdragen van de industrie en niet enkel door 

bijdragen via het BIC en de BBI. De totale financieringsverplichting voor de particuliere 

sector wordt niet verminderd. 

Bijgevolg stelt de rapporteur voor dat het Parlement deze wijziging goedkeurt. Verder is hij 

van mening dat de Commissie regionale ontwikkeling een gedachtewisseling moet houden 

met de Commissie over de komende herziening van de strategie voor de bio-economie 

voorafgaand aan de vaststelling ervan, die voor november 2017 is gepland, alsook over het 

bio-economiemanifest dat door diverse belanghebbenden wordt voorbereid. 

****** 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren. 
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