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Amendement 12
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

1. brengt een gunstig advies uit over het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

Or. fr

Amendement 13
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd 
ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel 
van de Commissie;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd 
ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel 
van de Commissie als geamendeerd;

Or. fr

Amendement 14
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 –
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)20 heeft tot doel het 
effect op onderzoek en innovatie te 
versterken door het Kaderprogramma 
Horizon 2020 te combineren met 

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020)20 
beoogt een groter effect op onderzoek en 
innovatie te bewerkstelligen door 
financiering uit hoofde van het 
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particuliere middelen in publiek-private 
partnerschappen op sleutelgebieden waar 
onderzoek en innovatie kunnen bijdragen 
aan het doel van versterking van het 
concurrentievermogen van de Unie en 
kunnen helpen bij het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen. De 
betrokkenheid van de Unie bij die 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag zijn 
opgericht bij Besluit nr. 1982/2006/EG.

kaderprogramma Horizon 2020 en uit de 
private sector te combineren door middel 
van publiek-private partnerschappen voor 
kerngebieden van onderzoek en innovatie 
die kunnen bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie, het 
aantrekken van private investeringen en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Deze partnerschappen dienen 
gebaseerd te zijn op een 
langetermijnverbintenis, waarbij sprake is 
van een evenwichtige bijdrage door alle 
partners, moeten worden afgerekend op 
het behalen van hun doelstellingen, en 
moeten worden afgestemd op de 
strategische doelstellingen van de Unie 
inzake onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie. Het beheer en de werking van 
deze partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen. De 
betrokkenheid van de Unie bij die 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag zijn 
opgericht bij Besluit nr. 1982/2006/EG.

__________________ __________________
20 PB … [KP H2020] 20 PB … [KP H2020]

Or. en

(Zie artikel 19 van de Horizon 2020-verordening.)

Motivering

Deze aanvulling benadrukt de belangrijke beginselen die tijdens de Horizon 2020-
onderhandelingen zijn overeengekomen met betrekking tot GTI's en wat deze zouden moeten 
opleveren.

Amendement 15
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 –
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)20 heeft tot doel het 
effect op onderzoek en innovatie te 
versterken door het Kaderprogramma 
Horizon 2020 te combineren met 
particuliere middelen in publiek-private 
partnerschappen op sleutelgebieden waar 
onderzoek en innovatie kunnen bijdragen 
aan het doel van versterking van het 
concurrentievermogen van de Unie en 
kunnen helpen bij het aanpakken van
maatschappelijke uitdagingen. De 
betrokkenheid van de Unie bij die 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag zijn 
opgericht bij Besluit nr. 1982/2006/EG.

(3) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 –
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)20 heeft tot doel het 
effect op onderzoek en innovatie te 
versterken door het Kaderprogramma 
Horizon 2020 te combineren met 
particuliere middelen in publiek-private 
partnerschappen op sleutelgebieden waar 
onderzoek en innovatie kunnen bijdragen 
aan het doel van versterking van het 
concurrentievermogen van de Unie en 
maatschappelijke uitdagingen kunnen 
aanpakken. De betrokkenheid van de Unie 
bij die partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag zijn 
opgericht bij Besluit nr. 1982/2006/EG.

__________________ __________________
20 PB … [KP H2020] 20 PB … [KP H2020]

Or. en

Amendement 16
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap op het 
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niveau van de Unie, moet de duur van alle 
uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierde publiek-private 
partnerschappen worden afgestemd op de 
duur van het kaderprogramma, ter 
voorkoming van tegelijkertijd geldende 
verschillende regelingen en bijbehorende 
extra administratieve lasten voor de 
deelnemers en EU-organen in de 
toekomst.

Or. es

Amendement 17
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig Besluit (EU) nr. 
…/2013 van de Raad van … 2013 
betreffende de vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (2014-
2020)21 dienen onder het kaderprogramma 
van Horizon 2020 opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen te 
worden ondersteund onder de voorwaarden 
omschreven in dat besluit.

(4) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van … 2013 betreffende de 
vaststelling van Horizon 2020 en Besluit 
(EU) nr. …/2013 van de Raad van … 2013 
betreffende de vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (2014-
2020)21 dienen onder het kaderprogramma 
van Horizon 2020 opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen te 
worden ondersteund onder de voorwaarden 
omschreven in dat besluit.

__________________ __________________
21 PB … [SP H2020]. 21 PB … [SP H2020].

Or. en

Motivering

Het is belangrijk niet alleen naar het specifieke programma, maar ook naar het 
kaderprogramma te verwijzen om te benadrukken dat artikel 19 van het kaderprogramma en 
de daarin genoemde beginselen in acht moeten worden genomen.
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Amendement 18
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het BIC is een non-profitorganisatie 
die is opgericht ter vertegenwoordiging van 
de industriegroep die het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën steunt. Zijn leden komen uit de 
hele biogebaseerde waardeketen en bestaan 
uit grote industrieën, kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), regionale clusters, 
Europese bedrijfsverenigingen, en 
Europese technologieplatformen. Het doel 
van het BIC is de technologische en 
economische ontwikkeling van de 
biogebaseerde industrieën in Europa te 
verzekeren en te bevorderen. Elke 
geïnteresseerde belanghebbende in de 
biogebaseerde waardeketen kan zich 
aansluiten. Zij past voor de leden de 
algemene beginselen van openheid en 
transparantie toe die een brede industriële
deelname verzekeren.

(7) Het BIC is een non-profitorganisatie 
die is opgericht ter vertegenwoordiging van 
de industriegroep die het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën steunt. Zijn leden moeten uit de 
hele biogebaseerde waardeketen komen en 
bestaan uit industrieën, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's), 
regionale clusters, Europese 
bedrijfsverenigingen, en Europese 
technologieplatformen in de 
technologische, industriële, landbouw- en 
bosbouwsectoren. Het doel van het BIC is 
de duurzame technologische en 
economische ontwikkeling van de 
biogebaseerde industrieën in Europa te 
verzekeren en te bevorderen. Elke 
geïnteresseerde belanghebbende in de 
biogebaseerde waardeketen kan zich 
aansluiten. Zij past voor de leden de 
beginselen van openheid en transparantie 
toe die een brede deelname van 
belanghebbenden verzekeren. Zij stelt zich 
in het bijzonder open voor kleinere 
actoren zoals bijvoorbeeld uit de niet-
conventionele landbouwsectoren.

Or. en

Amendement 19
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De mededeling van de Commissie van 
13 februari 2012 "Innovatie voor duurzame 
groei: een bio-economie voor Europa"23 en 
met name haar actieplan roept op tot een 
publiek-privaat partnerschap ter 
ondersteuning van de verwezenlijking van 
duurzame en concurrerende biogebaseerde 
industrieën en waardeketens in Europa. 
Teneinde vooruitgang te boeken in de 
richting van een maatschappij zonder 
aardolie streeft de mededeling ernaar 
biomassaproducerende en -verwerkende 
sectoren beter te integreren om zo 
voedselzekerheid en het gebrek aan 
natuurlijke hulpbronnen en 
milieudoelstellingen te verenigen met het 
gebruik van biomassa in de industrie en 
voor het opwekken van energie.

(8) De mededeling van de Commissie van 
13 februari 2012 "Innovatie voor duurzame 
groei: een bio-economie voor Europa"23 en 
met name haar actieplan roept op tot een 
publiek-privaat partnerschap ter 
ondersteuning van de verwezenlijking van 
duurzame en concurrerende biogebaseerde 
industrieën en waardeketens in Europa. 
Teneinde vooruitgang te boeken in de 
richting van een maatschappij zonder 
aardolie streeft de mededeling ernaar 
biomassaproducerende en -verwerkende 
sectoren beter te integreren om zo 
voedselzekerheid - zowel in de Unie als in 
ontwikkelinglanden - en het gebrek aan 
natuurlijke hulpbronnen en 
milieudoelstellingen, zoals het vermijden 
van onduurzame omschakeling van 
landgebruik of landroof, te verenigen met 
het gebruik van biomassa in de industrie en 
voor het opwekken van energie.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Amendement 20
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Biogebaseerde industrieën en hun 
waardeketens hebben te kampen met 
complexe en aanzienlijke technologie- en 
innovatie-uitdagingen. Als ontluikende 
bedrijfstak moeten biogebaseerde 

(10) Biogebaseerde industrieën en hun 
waardeketens hebben te kampen met 
complexe en aanzienlijke technologie- en 
innovatie-uitdagingen. Als ontluikende 
bedrijfstak moeten biogebaseerde 
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industrieën de versnippering van 
technische vaardigheden en de beperkte 
openbare gegevens over de werkelijke 
beschikbaarheid van middelen tegengaan 
teneinde duurzame en concurrerende 
waardeketens op te bouwen. Om deze 
uitdagingen aan te gaan, moet op Europees 
niveau een geconcentreerde en 
samenhangende kritische massa bereikt 
worden wat betreft de schaal van 
activiteiten, uitmuntendheid en 
innovatiepotentieel.

industrieën de versnippering van 
technische vaardigheden en de beperkte 
openbare gegevens over de werkelijke 
beschikbaarheid van middelen tegengaan 
teneinde duurzame en concurrerende 
waardeketens op te bouwen. Om deze 
uitdagingen aan te gaan, moet op Europees 
niveau een geconcentreerde en 
samenhangende kritische massa bereikt 
worden wat betreft de schaal van 
activiteiten, uitmuntendheid en 
innovatiepotentieel. Met name dient het 
leidende beginsel van biomassahiërarchie 
te worden geïntegreerd en het 
"cascadegebruik" van biomassa te 
worden gesteund, dit in eerste instantie 
gericht op hoogwaardige toepassingen als 
biochemicaliën en biomaterialen en pas 
daarna op laagwaardigere toepassingen 
(biobrandstoffen en bio-energie).

Or. en

Amendement 21
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet de verschillende tekortkomingen van 
de markt die ontradend werken op private 
investeringen in preconcurrentiële 
onderzoeks-, demonstratie- en 
ontplooiingsactiviteiten voor 
biogebaseerde industrieën in Europa, 
beperken. Met name moet het de 
beschikbaarheid van betrouwbare 
biomassavoorraden verzekeren rekening 
houdend met andere concurrerende
maatschappelijke en milieuvereisten, en de 

(11) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet de verschillende tekortkomingen van 
de markt die ontradend werken op private 
investeringen in preconcurrentiële 
onderzoeks-, demonstratie- en 
ontplooiingsactiviteiten voor 
biogebaseerde industrieën in Europa, 
beperken. Met name moet het de 
beschikbaarheid van betrouwbare 
biomassavoorraden verzekeren rekening 
houdend met andere essentiële
maatschappelijke en milieuvereisten, en de 
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ontwikkeling van geavanceerde 
verwerkingstechnologieën, grootschalige 
demonstratieactiviteiten en 
beleidsinstrumenten ondersteunen, om zo 
het risico voor private investeringen in 
onderzoek en innovatie in de ontwikkeling 
van duurzame en concurrerende 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen te verminderen.

ontwikkeling van geavanceerde 
verwerkingstechnologieën, grootschalige 
demonstratieactiviteiten en 
beleidsinstrumenten ondersteunen, om zo 
het risico voor private investeringen in 
onderzoek en innovatie in de ontwikkeling 
van duurzame en concurrerende 
biogebaseerde producten te verminderen.

Or. en

Amendement 22
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet een publiek-privaat partnerschap zijn 
dat erop gericht is investeringen in de 
ontwikkeling van een duurzame 
biogebaseerde industrie in Europa te 
ontwikkelen. Het moet sociaaleconomische 
en milieuvoordelen opleveren voor 
Europese burgers, het 
concurrentievermogen van Europa 
vergroten en bijdragen tot het op de kaart 
zetten van Europa als cruciale speler in het 
onderzoek naar en de demonstratie en de 
ontplooiing van geavanceerde 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen.

(12) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet een publiek-privaat partnerschap zijn 
dat erop gericht is investeringen in de 
ontwikkeling van een duurzame 
biogebaseerde oplossingen in Europa te 
ontwikkelen. Het moet sociaaleconomische 
en milieuvoordelen opleveren voor 
Europese burgers, het 
concurrentievermogen van Europa 
vergroten en bijdragen tot het op de kaart 
zetten van Europa als cruciale speler in het 
onderzoek naar en de demonstratie en de 
ontplooiing van geavanceerde en 
duurzame biogebaseerde producten.

Or. en

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren dat de 
beschikbaarheid beoordeelt van 
hernieuwbare biologische hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden voor de 
productie van biogebaseerde materialen en 
op basis daarvan de verwezenlijking van 
duurzame biogebaseerde waardeketens 
ondersteunt. Deze activiteiten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van 
samenwerking tussen belanghebbenden in 
de hele biogebaseerde waardeketens, met 
inbegrip van primaire productie- en 
verwerkingsindustrieën, 
consumentenmarken, kmo's, onderzoeks-
en technologiecentra en universiteiten.

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren dat de 
beschikbaarheid beoordeelt van 
hernieuwbare biologische hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden voor de 
productie van biogebaseerde materialen en 
op basis daarvan de verwezenlijking van 
duurzame biogebaseerde waardeketens 
ondersteunt. Deze activiteiten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van 
samenwerking tussen belanghebbenden in 
de hele biogebaseerde waardeketens, met 
inbegrip van primaire productie- en 
verwerkingsindustrieën, 
consumentenmarken, kmo's, regionale 
innovatieclusters, onderzoeks- en 
technologiecentra en universiteiten. In dit 
licht is het tevens van belang dat er een 
strategische interregionale samenwerking 
tot stand komt mede op basis van de 
Slimme Specialisatie Strategieën (RIS3), 
er goede coördinatie en communicatie is, 
goede praktijken worden uitgewisseld en 
regio's actief deelnemen aan de 
uitwerking van plannen voor de biobased 
economy

Or. nl

Amendement 24
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13



PE522.976v01-00 12/77 AM\1009063NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren dat de 
beschikbaarheid beoordeelt van 
hernieuwbare biologische hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden voor de 
productie van biogebaseerde materialen en 
op basis daarvan de verwezenlijking van 
duurzame biogebaseerde waardeketens 
ondersteunt. Deze activiteiten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van 
samenwerking tussen belanghebbenden in 
de hele biogebaseerde waardeketens, met 
inbegrip van primaire productie- en 
verwerkingsindustrieën, 
consumentenmarken, kmo's, onderzoeks-
en technologiecentra en universiteiten.

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren dat de 
beschikbaarheid beoordeelt van 
hernieuwbare biologische hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden voor de 
productie van biogebaseerde materialen en 
onderzoekt hoe deze kunnen worden 
behouden teneinde ervoor te zorgen dat de 
openbare diensten die zij verzorgen en die 
momenteel niet door de markt worden 
beloond, geleverd kunnen blijven worden,
en op basis daarvan de verwezenlijking van 
duurzame biogebaseerde waardeketens 
ondersteunt Deze activiteiten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van 
samenwerking tussen belanghebbenden in 
de hele biogebaseerde waardeketens, met 
inbegrip van primaire productie- en 
verwerkingsindustrieën, kmo's, 
onderzoeks- en technologiecentra,
universiteiten en middenveldorganisaties.

Or. en

Amendement 25
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij de ontwikkeling van het 
gezamenlijke technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën, moet rekening 
worden gehouden met de beste praktijken, 
ervaringen en geleerde lessen van de 
huidige GTI's, te weten het initiatief 
inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI), 
inzake luchtvaart en luchtvervoer (Clean 
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Sky), inzake brandstofcellen en waterstof 
(FCH), inzake ingebedde 
computersystemen (ARTEMIS), alsook 
met Nano-elektronicatechnologieën 2020 
(ENIAC). 

Or. en

Amendement 26
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het doel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI moet worden bereikt via 
de ondersteuning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten door het benutten van 
middelen van de publieke en private sector. 
Daartoe moet de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI oproepen tot het 
indienen van voorstellen organiseren voor 
ondersteunende onderzoeks-, 
demonstratie- en ontplooiingsactiviteiten.

(15) Het doel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI moet worden bereikt via 
de ondersteuning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten door het benutten van 
middelen van de publieke en private sector. 
Daartoe moet de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI oproepen tot het 
indienen van voorstellen organiseren voor 
ondersteunende onderzoeks-,
ontwikkelings- en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 27
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om een maximale impact te bereiken 
moet de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën 
nauwe synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 

(16) Om een maximale impact te bereiken 
moet de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën
nauwe synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
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zoals onderwijs, milieu, concurrentiekracht 
en kmo's, alsmede met de middelen van het 
cohesiebeleid en het beleid inzake 
plattelandsontwikkeling, die specifiek 
kunnen helpen om nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatievermogens uit te 
breiden in het kader van strategieën voor 
slimme specialisatie.

zoals onderwijs, milieu, concurrentiekracht 
en kmo's, alsmede met de middelen van het 
cohesiebeleid en het beleid inzake 
plattelandsontwikkeling, die specifiek 
kunnen helpen om nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatievermogens uit te 
breiden in het kader van strategieën voor 
slimme specialisatie. Er moeten ook 
synergieën worden gewaarborgd tussen de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
en de drie Europese 
innovatiepartnerschappen op het gebied 
van water, duurzaamheid in de landbouw 
en grondstoffen.

Or. fr

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De JTI voor de biogebaseerde 
industrieën moet gebaseerd zijn op een 
bottomupaanpak, die een zeer grote
betekenis heeft voor het benutten van het 
potentieel van de regio's, in het bijzonder 
voor de ondersteuning van lokale en 
regionale activiteiten in duurzaam contact 
met regionale en lokale autoriteiten; het 
moet bijdragen tot een groter 
maatschappelijk bewustzijn over de 
betekenis van de bioeconomie en 
informeren over de enorme voordelen 
ervan; het moet gebruik maken van de 
vakkennis die de regio's bezitten, de 
samenwerking tussen de wetenschap, 
ondernemers en openbare besturen 
versterken in het kader van de 
zogenaamde drievoudige structuur, Triple 
Helix, waarvan de missie bestaat in de 
opbouw van een open en expansieve 
economie, een grensoverschrijdende 
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stroom van investeringen en ook een 
doeltreffende samenwerking.

Or. nl

Amendement 29
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Terdege rekening houdend met de 
beoogde synergieën tussen Horizon 2020 
en de structuurfondsen, alsook relevante 
nationale en regionale O&O-
financieringsprogramma's, moeten de 
regio's in de hele Unie worden 
aangemoedigd proactief bij te dragen aan 
de activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI, bijv. door financiële 
steun te bieden aan relevante 
onderzoeksinfrastructuur, door 
voorstellen in te dienen of door de 
onderzoeksresultaten of 
netwerkactiviteiten van relevante actoren 
te benutten, met het oog op het stimuleren 
van de regionale invloed van de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI en het vermogen ervan 
om op regionaal niveau banen en groei te 
creëren.

Or. es

Amendement 30
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De stichtende leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
zijn de Unie en het BIC.

(17) De stichtende leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
zijn de Unie en eender welke andere 
entiteit van de lidstaten of een 
geassocieerd land die de statuten 
onderschrijft en bijdraagt aan de 
financiering van de gemeenschappelijke 
onderneming.

Or. en

Amendement 31
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
financiële bijstand bieden, hoofdzakelijk in 
de vorm van subsidies aan deelnemers na 
openbare en vergelijkende oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

(20) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
financiële bijstand bieden, hoofdzakelijk in 
de vorm van subsidies aan deelnemers na 
transparante openbare en vergelijkende 
oproepen tot het indienen van voorstellen.

Or. en

Amendement 32
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bijdragen van de private leden zouden 
zich niet moeten beperken tot de 

(21) Bijdragen van de private leden zouden 
zich beperken tot de administratieve kosten 
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administratieve kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI en 
tot de medefinanciering die vereist is voor 
het uitvoeren van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteund door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI.

van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI en tot de medefinanciering die vereist 
is voor het uitvoeren van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteund door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI.

Or. en

Amendement 33
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hun bijdragen zouden ook betrekking 
moeten hebben op door de private leden te 
ondernemen aanvullende activiteiten zoals 
omschreven in een aanvullende-
activiteitenplan; om een goed overzicht 
van de hefboomwerking te verkrijgen 
moeten die aanvullende activiteiten een
bijdrage leveren aan het bredere
gezamenlijke technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën.

(22) Kosten met betrekking tot door de 
private leden te ondernemen aanvullende 
activiteiten zoals omschreven in een 
aanvullende-activiteitenplan kunnen 
worden gekwantificeerd maar leveren 
geen bijdrage aan het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën.

Or. en

Amendement 34
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hun bijdragen zouden ook betrekking 
moeten hebben op door de private leden te 
ondernemen aanvullende activiteiten zoals 
omschreven in een aanvullende-

(22) Hun bijdragen zouden ook betrekking 
moeten hebben op door de private leden te 
ondernemen aanvullende activiteiten zoals 
omschreven in een aanvullende-
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activiteitenplan; om een goed overzicht van 
de hefboomwerking te verkrijgen moeten 
die aanvullende activiteiten een bijdrage 
leveren aan het bredere gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën.

activiteitenplan en gepresenteerd in een 
jaarverslag; om een goed overzicht van de 
hefboomwerking te verkrijgen moeten die 
aanvullende activiteiten een bijdrage 
leveren aan het bredere gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën.

Or. en

(Zie wijziging in artikel 4, lid 4.)

Amendement 35
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De financiële bijdrage van de EU aan 
de Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
moet worden beheerd overeenkomstig het 
beginsel van goed financieel beheer en de 
desbetreffende regels voor indirect beheer 
omschreven in Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 en de Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de 
Commissie van 29 oktober 2012 houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/201227.

(24) De financiële bijdrage van de EU aan 
de Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
moet worden beheerd overeenkomstig het 
beginsel van goed financieel beheer en de 
desbetreffende regels voor indirect beheer 
omschreven in artikel 60, lid 1 t/m lid 4 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 en de Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 
29 oktober 2012 houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/201227.

__________________ __________________
27 PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1. 27 PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

Or. en

Amendement 36
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Onverminderd de in artikel 11 
bedoelde tussentijdse beoordeling en in 
overeenstemming met artikel 26 van 
Verordening nr. .../2013 
[kaderprogramma Horizon 2020], moeten 
gezamenlijke technologie-initiatieven, 
zoals specifiek financieringsinstrument 
van Horizon 2020, onderworpen worden 
aan een uitgebreide tussentijdse 
beoordeling, die onder andere een analyse 
van hun openheid, transparantie en 
efficiëntie omvat.

Or. es

Amendement 37
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De intern controleur van de 
Commissie oefent jegens de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
dezelfde bevoegdheden uit als jegens de 
Commissie.

(27) De intern controleur van de 
Commissie oefent jegens de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
dezelfde bevoegdheden uit als jegens de 
Commissie. Dit geldt eveneens voor de 
Europese Rekenkamer en het Europees 
Parlement.

Or. fr

Amendement 38
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag kan het instellingsbesluit 
van door de Unie ingestelde organen of 
instanties het onderzoek van de 
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van die organen of instanties 
door de Rekenkamer uitsluiten. 
Overeenkomstig artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
moeten de rekeningen van de uit hoofde 
van artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 ingestelde 
organen worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan dat onder 
meer advies moet uitbrengen over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. Voorkoming 
van duplicering van het onderzoek van de 
rekeningen rechtvaardigt het niet aan 
onderzoek door de Rekenkamer 
onderwerpen van de rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI.

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, van 
het Verdrag kan het instellingsbesluit van 
door de Unie ingestelde organen of 
instanties het onderzoek van de rekeningen 
van alle ontvangsten en uitgaven van die 
organen of instanties door de Rekenkamer 
uitsluiten. Overeenkomstig artikel 60, lid 5, 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 moeten de rekeningen van de uit 

(28) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, van 
het Verdrag kan het instellingsbesluit van 
door de Unie ingestelde organen of 
instanties het onderzoek van de rekeningen 
van alle ontvangsten en uitgaven van die 
organen of instanties door de Rekenkamer 
uitsluiten. Overeenkomstig artikel 60, lid 5, 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 moeten de rekeningen van de uit 
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hoofde van artikel 209 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 ingestelde 
organen worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan dat onder meer 
advies moet uitbrengen over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. Voorkoming 
van duplicering van het onderzoek van de 
rekeningen rechtvaardigt het niet aan 
onderzoek door de Rekenkamer 
onderwerpen van de rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI.

hoofde van artikel 209 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 ingestelde 
organen worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan dat onder meer 
advies moet uitbrengen over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. Ondanks dit 
advies, dat geen audit is, is het 
gerechtvaardigd dat de rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
aan onderzoek door de Rekenkamer 
worden onderworpen.

Or. fr

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd dat de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming IMI-
2 niet aan onderzoek door de Rekenkamer hoeven worden onderworpen. Het advies is, 
ondanks dat het is uitgebracht door een onafhankelijk auditorgaan, geen audit aan de hand 
waarvan derden, waaronder de Europese Unie en haar Parlement, kunnen vaststellen dat de 
rekeningen een betrouwbare weergave van de situatie van de onderneming zijn en dat de
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

Amendement 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Onverminderd de in artikel 11 
genoemde tussentijdse evaluatie en 
overeenkomstig artikel 26 van de Horizon 
2020-verordening moeten gezamenlijke 
technologie-initiatieven, als specifiek 
financieringsinstrument van Horizon 
2020, worden onderworpen aan een 
diepgravende tussentijdse beoordeling, 
welke onder andere een analyse van de 
openheid, transparantie en efficiëntie 
ervan dient te omvatten.

Or. en
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(Zie artikel 26 van de Horizon 2020-verordening.)

Motivering

Deze verwijzing is nodig om rekening te houden met het uiteindelijke resultaat van de 
Horizon 2020-onderhandelingen. Er wordt een ander belangrijk aspect in overwogen dat het 
Parlement in artikel 26 van de Horizon 2020-verordening heeft kunnen opnemen.

Amendement 41
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap op 
Europees niveau, moet de duur van alle 
uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierde publiek-private 
partnerschappen worden afgestemd op de 
duur van het kaderprogramma, ter 
voorkoming van tegelijkertijd geldende 
verschillende regelingen en bijbehorende 
extra administratieve belasting van de 
deelnemers en EU-organen in de 
toekomst.

Or. en

Amendement 42
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
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vereenvoudiging en harmonisatie van het 
onderzoeks- en
innovatiefinancieringslandschap op 
Europees niveau, moeten 
gemeenschappelijke ondernemingen 
verschillende regelingen op basis van 
Horizon 2020 vermijden.

Or. en

Amendement 43
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 ter) Teneinde de onderzoeks- en 
innovatiekloof in Europa te dichten, 
moeten er synergieën en 
complementariteiten worden ontwikkeld 
met het Structuurfonds. Waar mogelijk 
zal de interoperabiliteit tussen deze twee 
instrumenten worden bevorderd. 
Cumulatieve of gecombineerde 
financiering zal worden aangemoedigd. 
Binnen deze context zullen de 
maatregelen erop gericht zijn het 
potentieel van de aanwezige talenten in 
Europa volledig te benutten, en daarbij 
het economische en sociale effect van 
onderzoek en innovatie te optimaliseren, 
terwijl de maatregelen zich duidelijk 
onderscheiden maar toch aanvullend zijn 
met betrekking tot het beleid en de 
activiteiten van de cohesiefondsen.

Or. en

Amendement 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij



PE522.976v01-00 24/77 AM\1009063NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 ter) Pleit gezien het belang van 
fundamenteel onderzoek voor het 
voortbrengen van baanbrekende ideeën 
die toekomstige innovatie mogelijk maken 
voor het indienen van voorstellen voor 
O&O-samenwerkingsprojecten op het 
gebied van biotechnologie-onderzoek in 
het kader van Horizon 2020, naast en 
parallel met de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën, met name wat 
betreft onderzoek op niveau 1 tot en met 4 
van technologische paraatheid.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de H2020-verordening dienen door GTI's gedekte O&O-activiteiten 
eveneens te worden opgenomen in reguliere oproepen tot het indienen van voorstellen in 
H2020-werkprogramma's. In het geval van BBI dient er tegelijkertijd met BBI-activiteiten op 
lagere niveaus van technologische paraatheid gezamenlijk onderzoek uit te worden gevoerd, 
teneinde een bredere betrokkenheid van universiteiten en kmo's in door de EU gefinancierd 
biotechnologie-onderzoek te bewerkstelligen, het juiste evenwicht tussen lagere en hogere 
niveaus van technologische paraatheid te garanderen, een concurrerend onderzoeksklimaat 
tot stand te brengen en toekomstige innovatie te stimuleren.

Amendement 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 quater) Terdege rekening houdend 
met de beoogde synergieën tussen 
Horizon 2020 en de structuurfondsen, 
alsook relevante nationale en regionale 
O&O-financieringsprogramma's, moeten 
de regio's in de hele Unie worden 
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aangemoedigd proactief bij te dragen aan 
de activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Biogebaseerde industrieën, 
bijv. door financiële steun te bieden aan 
relevante onderzoeksinfrastructuur, door 
voorstellen in te dienen of door de 
onderzoeksresultaten of 
netwerkactiviteiten van relevante actoren 
te benutten, met het oog op stimulering 
van de regionale invloed van de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Biogebaseerde industrieën 
en het vermogen ervan om op regionaal 
niveau banen en groei te scheppen.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft met succes aangedrongen op een nieuw artikel in de 
kaderverordening Horizon 2020 waarin expliciet wordt bepaald dat er betere synergieën 
tussen Horizon 2020 en de structuurfondsen tot stand moeten worden gebracht. Tegen deze 
achtergrond mogen de GTI's geen uitzondering vormen. De regio's moeten worden 
aangemoedigd bij te dragen aan de activiteiten ervan, met name gezien de enorme 
mogelijkheden om regionale clusters te versterken.

Amendement 46
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 quater ) Er moeten maatregelen 
worden getroffen ter bevordering van de 
deelname van kmo's, universiteiten en 
onderzoekscentra. Hiertoe moeten de 
barrières voor deelname van 
nieuwkomers aan het programma worden 
opgespoord en uit de weg geruimd.

Or. en
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Amendement 47
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van het 
Gezamenlijke Technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën wordt een 
gemeenschappelijke onderneming in de zin 
van artikel 187 van het Verdrag (hierna de 
"Gemeenschappelijke Onderneming BBI"
genoemd) opgericht voor de periode van 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2024.

1. Voor de toepassing van het 
Gezamenlijke Technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën wordt een 
gemeenschappelijke onderneming in de zin 
van artikel 187 van het Verdrag (hierna de 
"Gemeenschappelijke Onderneming BBI"
genoemd) opgericht voor de periode van 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020.

Or. en

Motivering

Door het tegelijkertijd naast elkaar bestaan van twee generaties GTI's die oproepen doen 
uitgaan (met andere leden, andere regels, afwijkende begrotingen) ontstaan administratieve 
kosten, wordt de complexiteit van de Europese onderzoeksfinanciering vergroot en wordt een 
vals beeld gegeven van de bedragen die jaarlijks daadwerkelijk worden uitgegeven. De 
looptijd van GTI's moet derhalve worden afgestemd op de looptijd van Horizon 2020 en 
toekomstige kaderprogramma's. Door het tijdsbestek van Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën te verkorten kan de GO bovendien rondkomen met een lagere 
begroting zonder de geplande activiteiten te hoeven herzien.

Amendement 48
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van het 
Gezamenlijke Technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën wordt een 
gemeenschappelijke onderneming in de zin 
van artikel 187 van het Verdrag (hierna de 
"Gemeenschappelijke Onderneming BBI"
genoemd) opgericht voor de periode van 1 

1. Voor de toepassing van het 
Gezamenlijke Technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën wordt een 
gemeenschappelijke onderneming in de zin 
van artikel 187 van het Verdrag (hierna de 
"Gemeenschappelijke Onderneming BBI"
genoemd) opgericht voor de periode van 1 
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januari 2014 tot en met 31 december 2024. januari 2014 tot en met 31 december 2020.

Or. es

Amendement 49
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen tot de doelstellingen van het 
gezamenlijke technologie-initiatief voor 
biogebaseerde industrieën voor een 
duurzame koolstofarme economie die 
efficiënter omspringt met haar
hulpmiddelen en voor een toenemende
economische groei en werkgelegenheid, 
met name in plattelandsgebieden, door 
duurzame en concurrerende biogebaseerde 
industrieën in Europa te ontwikkelen op 
basis van geavanceerde bioraffinaderijen 
die hun biomassa uit een duurzame bron 
verkrijgen en met name:

(b) bijdragen tot de doelstellingen van het 
gezamenlijke technologie-initiatief voor 
biogebaseerde industrieën voor een 
hulpbronnenefficiënte, milieuvriendelijke, 
duurzame en op hernieuwbare energie 
gebaseerde economie en bijdragen aan 
toenemende economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid, met name in 
plattelandsgebieden, door duurzame, GGO-
vrije en concurrerende biogebaseerde 
industrieën in Europa te ontwikkelen op 
basis van geavanceerde bioraffinaderijen 
die hun biomassa uit een duurzame bron 
verkrijgen en op basis van het leidende 
beginsel van biomassahiërarchie en het 
"cascadegebruik" van biomassa; en met 
name:

Or. en

Amendement 50
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) technologieën demonstreren die nieuwe (c) hoogwaardige technologieën 



PE522.976v01-00 28/77 AM\1009063NL.doc

NL

chemische bouwstenen, nieuwe materialen 
en nieuwe consumptieproducten mogelijk 
maken uit Europese biomassa en die de 
behoefte aan fossiele input vervangen;

demonstreren die nieuwe chemische 
bouwstenen, nieuwe materialen en nieuwe 
consumptieproducten mogelijk maken uit 
Europese biomassa en die de behoefte aan 
fossiele input vervangen;

Or. en

Amendement 51
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vlaggenschipbioraffinaderijen opzetten 
die de technologieën en bedrijfsmodellen 
voor biogebaseerde materialen, chemische 
stoffen en brandstoffen introduceren en
kosten- en prestatieniveaus demonstreren 
die concurreren met die van de 
alternatieven uit fossiele bronnen.

(e) de introductie van de technologieën en 
bedrijfsmodellen voor GGO-vrije
biogebaseerde materialen, chemische 
stoffen en brandstoffen met 
hogemilieuprestaties bevorderen.

Or. en

Amendement 52
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis.) De financiële bijdrage van de Unie 
wordt uitsluitend betaald indien:
a) door de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI is bewezen dat haar 
meerjarige werkplan en de door haar 
gefinancierde acties overeenkomen met de 
in het Horizon 2020-kaderprogramma 
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vastgelegde onderzoeksprioriteiten;
b) door de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI is bewezen dat de 
algemene beginselen van het 
Horizon 2020-kaderprogramma worden 
nageleefd;
c) door de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI is bewezen dat aan de 
in artikel 19 van het Horizon 2020-
kaderprogramma bedoelde voorwaarden 
is voldaan.

Or. es

Amendement 53
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevorderen van de betrokkenheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) bij haar activiteiten, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
kaderprogramma Horizon 2020.

Or. ro

Amendement 54
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Uit te voeren activiteiten

1. Om de doelstellingen van artikel 2 te 
bereiken kan het onderzoeksprogramma 
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"Biogebaseerde industrieën" onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten op niveau 2 
tot en met 6 van technologische 
paraatheid financieren.
2. Indien het onderzoeksprogramma 
"Biogebaseerde industrieën" voorziet in 
innovatieactiviteiten op niveau 7 en 8 van 
technologische paraatheid, dan moet het 
financieringspercentage voor acties onder 
contract overeenkomstig [artikel 22] van 
de regels voor deelname worden 
verminderd.

Or. en

Motivering

Artikel ter verduidelijking van de door de Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde 
industrieën uit te voeren activiteiten, in het bijzonder ten aanzien van de desbetreffende 
niveaus van technologische paraatheid binnen haar onderzoeksprogramma. De regels voor 
deelname vereisen bovendien dat er beter rekening wordt gehouden met het concept van 
niveaus van technologische paraatheid bij de vaststelling van financieringsniveaus; dit is in 
dit artikel opgenomen met het oog op de bij acties onder contract gehanteerde 
financieringspercentages.

Amendement 55
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratiekosten en de exploitatiekosten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI bedraagt 1 000 miljoen EUR. De 
bijdrage wordt betaald uit de kredieten in 
de algemene begroting van de Unie 
gereserveerd voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig de relevante 
bepalingen van artikel 58, lid 1, onder c, 
punt iv, artikel 60 en artikel 61 van 

1. De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van bijdragen van de lidstaten 
van de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA), aan de administratiekosten en de 
exploitatiekosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
bedraagt 1 000 miljoen EUR. De bijdrage 
wordt betaald uit de kredieten in de 
algemene begroting van de Unie 
gereserveerd voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig de relevante 
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Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
voor organen als bedoeld in artikel 209 van 
die verordening.

bepalingen van artikel 58, lid 1, onder c, 
punt iv, artikel 60 en artikel 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
voor organen als bedoeld in artikel 209 van 
die verordening.

Or. fr

Amendement 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratiekosten en de exploitatiekosten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI bedraagt 1 000 miljoen EUR. De 
bijdrage wordt betaald uit de kredieten in 
de algemene begroting van de Unie 
gereserveerd voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig de relevante 
bepalingen van artikel 58, lid 1, onder c, 
punt iv, artikel 60 en artikel 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
voor organen als bedoeld in artikel 209 van 
die verordening.

1. De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratiekosten en de exploitatiekosten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI bedraagt 875 miljoen EUR. De 
bijdrage wordt betaald uit de kredieten in 
de algemene begroting van de Unie 
gereserveerd voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig de relevante 
bepalingen van artikel 58, lid 1, onder c, 
punt iv, artikel 60, lid 1 tot en met 4 en 
artikel 61 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 voor organen als bedoeld in 
artikel 209 van die verordening.

Or. en

Motivering

Voorstel de begroting van de GO Biogebaseerde industrieën met 12,5 % te verlagen omwille 
van de algemene verlaging van de binnen het MFK aan Horizon 2020 toegewezen middelen, 
teneinde het gevoelige evenwicht tussen de financiering voor gezamenlijk onderzoek in de 
vervoersector enerzijds en de financiering voor het GTI anderzijds niet in gevaar te brengen. 
Dezelfde verlaging moet voor andere GTI's gelden. Tegelijkertijd stelt hij voor de looptijd van 
de GO Biogebaseerde industrieën met vier jaar in te korten, wat inhoudt dat er na 2020 een 
nieuwe begroting in het kader van het volgende MFK moet worden opgesteld.
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Amendement 57
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de in lid 2 bedoelde 
delegatieovereenkomst worden de 
elementen behandeld die zijn vastgelegd in 
artikel 58, lid 3, artikel 60 en artikel 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en in artikel 40 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de 
Commissie, alsmede onder meer de 
volgende zaken:

3. In de in lid 2 bedoelde 
delegatieovereenkomst worden de 
elementen behandeld die zijn vastgelegd in 
artikel 58, lid 3, artikel 60, lid 1 t/m 4 en 
artikel 61 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 en in artikel 40 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1268/2012 van de Commissie, alsmede 
onder meer de volgende zaken:

Or. en

Amendement 58
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen aan haar 
verplichtingen van informatieverspreiding 
en rapportage te voldoen;

(d) de regelingen betreffende het 
verstrekken van de benodigde gegevens om 
de Commissie in staat te stellen aan haar 
verplichtingen van informatieverspreiding 
en rapportage te voldoen, met inbegrip van 
volledige informatie over alle tijdig in de 
ECORDA-gegevensbank voor H2020 in te 
voeren voorstellen en 
subsidieovereenkomsten en hun partners;

Or. en

Amendement 59
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 bedoelde bijdrage bestaat uit 
het volgende:

De in lid 1 bedoelde bijdrage bestaat uit de 
bijdragen aan de gemeenschappelijke 
onderneming BBI zoals omschreven in 
bepaling 12, lid 2, bepaling 12, lid 3, 
onder b, en bepaling 12, lid 3, onder c, 
van de in de bijlage opgenomen statuten.

Or. en

Amendement 60
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen in natura van ten minste 1 
800 miljoen EUR gedurende de in artikel 
1 omschreven periode door de andere leden 
dan de Unie of de hun samenstellende 
entiteiten, bestaande uit de door hen 
opgelopen kosten bij het uitvoeren van 
aanvullende activiteiten buiten het 
werkplan van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI die bijdragen aan het 
gezamenlijke technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën. Andere 
financieringsprogramma's van de Unie 
kunnen deze kosten vergoeden voor zover 
zulks in overeenstemming is met de van 
toepassing zijnde regels en procedures. In
dergelijke gevallen komt de financiering 
van de Unie niet in de plaats van de 
bijdragen in nature van de andere leden dan 
de Unie of de aan hen verbonden entiteiten.

(b) de bijkomende kosten over de in artikel 
1 omschreven periode door de andere leden 
dan de Unie of de hun samenstellende 
entiteiten, bestaande uit de door hen 
opgelopen kosten bij het uitvoeren van 
aanvullende activiteiten buiten het 
werkplan van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI die bijdragen aan het 
gezamenlijke technologie-initiatief inzake 
biogebaseerde industrieën kunnen worden 
gekwantificeerd. Andere 
financieringsprogramma's van de Unie 
kunnen deze kosten vergoeden voor zover 
zulks in overeenstemming is met de van 
toepassing zijnde regels en procedures. 
Deze kosten komen hoe dan ook niet in de 
plaats van de bijdragen in nature van de 
andere leden dan de Unie of de aan hen 
verbonden entiteiten.

Or. en
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Amendement 61
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de waardering van de in het tweede 
lid onder b) en in bepaling 12, lid 3, onder 
c) van de in bijlage I opgenomen statuten 
bedoelde bijdragen worden de kosten 
vastgesteld volgens de gebruikelijke 
kostenberekeningsmethoden van de 
betreffende entiteiten, overeenkomstig de 
boekhoudkundige normen die van 
toepassing zijn in het land waar elke 
entiteit is gevestigd en overeenkomstig de 
van toepassing zijnde internationale 
boekhoudnormen/internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De kosten 
worden gecertificeerd door een 
onafhankelijke externe auditor aangewezen 
door de betreffende entiteit. De waardering 
van de bijdragen wordt door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gecontroleerd. Indien er twijfel blijft 
bestaan kan ze door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gecontroleerd worden.

4. Voor de waardering van de in het tweede 
lid onder b) en in bepaling 12, lid 3, onder 
c) van de in bijlage I opgenomen statuten 
bedoelde bijdragen worden de kosten 
vastgesteld volgens de gebruikelijke 
kostenberekeningsmethoden van de 
betreffende entiteiten, overeenkomstig de 
boekhoudkundige normen die van 
toepassing zijn in het land waar elke 
entiteit is gevestigd en overeenkomstig de 
van toepassing zijnde internationale 
boekhoudnormen/internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De kosten 
van de in bepaling 12, lid 3, onder c van 
de statuten bedoelde bijdragen worden 
gecertificeerd door een onafhankelijke 
externe auditor aangewezen door de 
betreffende entiteit. De waardering van de 
bijdragen wordt door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gecontroleerd. Indien er twijfel blijft 
bestaan kan ze door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gecontroleerd worden. De betrokken 
entiteit brengt het publiek jaarlijks verslag 
uit over haar aanvullende activiteiten.

Or. en

Motivering

Hoewel de door private leden uit te voeren aanvullende activiteiten zorgen voor een welkom 
groter hefboomeffect van de GTI, moeten deze niet aan audits worden onderworpen. 
Aanvullende activiteiten moeten worden gepland en dienovereenkomstig worden uitgevoerd, 
duidelijk gedefinieerd als bijdragen in natura, en er dient jaarlijks verslag over te worden 
uitgebracht. Deze activiteiten worden echter niet medegefinancierd door de Unie en moeten 
derhalve worden uitgesloten van andere controles dan die via de GO.
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Amendement 62
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
neemt een specifieke financiële regeling 
aan overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en Verordening (EU) nr. … [Gedelegeerde 
Verordening betreffende de financiële 
modelregeling voor PPP's].

Onverminderd artikel 12 van deze 
verordening neemt de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
een specifieke financiële regeling aan 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en Verordening (EU) nr. … [Gedelegeerde 
Verordening betreffende de financiële 
modelregeling voor PPP's].

Or. en

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
kan de raad van bestuur op basis van 
artikel 2, lid 1, van het statuut en op basis 
van artikel 6 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden, 
een besluit aannemen om de bevoegdheden 
tot aanstelling te delegeren aan de 
uitvoerend directeur en de voorwaarden 
vast te stellen waaronder die delegatie kan 
worden geschorst. De uitvoerend directeur 
mag deze bevoegdheid op zijn beurt 
subdelegeren.

Overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
kan de raad van bestuur op basis van 
artikel 2, lid 1, van het statuut en op basis 
van artikel 6 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden, 
een besluit aannemen om de bevoegdheden 
tot aanstelling te delegeren aan de 
uitvoerend directeur en de voorwaarden 
vast te stellen waaronder die delegatie kan 
worden geschorst. De uitvoerend directeur 
mag deze bevoegdheid op zijn beurt 
subdelegeren. De uitvoerend directeur 
brengt tijdens de volgende vergadering 
van de raad van bestuur verslag uit over 
de uitoefening van deze delegaties en 
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subdelegaties.

Or. fr

Motivering

Voor elke delegatie moet een verslag worden opgesteld.

Amendement 64
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden 
dit vereisen, kan de raad van bestuur een 
besluit nemen om de delegatie van de 
bevoegdheden tot aanstelling aan de 
uitvoerend directeur en de door hem 
verleende subdelegatie tijdelijk te schorsen 
en deze bevoegdheden zelf uit te oefenen
dan wel te delegeren aan een van zijn leden 
of aan een ander personeelslid van de 
gemeenschappelijke onderneming dan de 
uitvoerend directeur.

De raad van bestuur kan door middel van 
een gemotiveerd besluit de delegatie van 
de bevoegdheden tot aanstelling aan de 
uitvoerend directeur en de door hem 
verleende subdelegatie tijdelijk schorsen en 
deze bevoegdheden zelf uitoefenen dan 
wel delegeren aan een van zijn leden of aan 
een ander personeelslid van de 
gemeenschappelijke onderneming dan de 
uitvoerend directeur.

Or. fr

Motivering

De schorsing of intrekking van een delegatie moet op elk moment kunnen plaatsvinden zonder 
dat de raad van bestuur hoeft aan te tonen dat sprake is van een uitzonderingsgeval.

Amendement 65
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Protocol inzake voorrechten en 
immuniteiten van de Unie is van 

Het Protocol inzake voorrechten en 
immuniteiten van de Unie is van 
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toepassing op de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI en haar personeel.

toepassing op de uitvoerend directeur en 
de leden van de raad van bestuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI.

Or. fr

Motivering

De schorsing of intrekking van een delegatie moet op elk moment kunnen plaatsvinden zonder 
dat de raad van bestuur hoeft aan te tonen dat sprake is van een uitzonderingsgeval.

Amendement 66
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI , 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door haar 
personeel bij de uitoefening van zijn taken 
is veroorzaakt.

2. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI, 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door haar 
personeel en de leden van de raad van 
bestuur bij de uitoefening van hun taken is 
veroorzaakt.

Or. fr

Amendement 67
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bij geschillen over vergoeding van 
schade die door het personeel van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI is 
veroorzaakt bij de uitoefening van zijn 
taken;

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Er is geen reden om voor dit soort geschillen af te wijken van het gemene recht.

Amendement 68
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot alle 
aangelegenheden die niet bij deze 
verordening of andere besluiten van het 
recht van de Unie zijn geregeld, is het 
recht van toepassing van de staat waar de 
zetel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI zich bevindt.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om voor geschillen af te wijken van het gemene recht en men moet de 
contractuele regels hun werk laten doen.

Amendement 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI. De Commissie deelt de conclusies 
daarvan, vergezeld van haar opmerkingen, 
vóór 30 juni 2018 mee aan het Europees 
Parlement en de Raad.

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI. De Commissie deelt de conclusies 
daarvan, vergezeld van haar opmerkingen, 
vóór 30 juni 2018 mee aan het Europees 
Parlement en de Raad. De tussentijdse 
evaluatie van de Gemeenschappelijke 
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Onderneming Biogebaseerde industrieën 
maakt deel uit van en wordt gepresenteerd 
bij de tussentijdse evaluatie van Horizon 
2020.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de veranderingen weer die zijn aangebracht aan artikel 26 van de 
Horizon 2020-verordening, waarin duidelijk wordt vermeld dat de GTI's onderdeel zijn van 
en worden onderworpen aan de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Amendement 70
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI. De Commissie deelt de conclusies 
daarvan, vergezeld van haar opmerkingen, 
vóór 30 juni 2018 mee aan het Europees 
Parlement en de Raad.

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI. De Commissie deelt de conclusies 
daarvan, vergezeld van haar opmerkingen, 
vóór 30 juni 2018 mee aan het Europees 
Parlement en de Raad. De tussentijdse 
beoordeling van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI maakt deel uit van en 
wordt gepresenteerd bij de tussentijdse 
beoordeling van Horizon 2020.

Or. es

Amendement 71
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën kan in het 
kader van de tussentijdse evaluatie 
worden herzien.

Or. en

Motivering

Afhankelijk van de resultaten van de tussentijdse evaluatie alsook naar behoren rekening 
houdend met alle overige relevante factoren, kan het nodig zijn de begroting van de GO 
Biogebaseerde industrieën te wijzigen, hetgeen als zodanig moet worden opgenomen in de 
basisbesluiten voor deze GO. Dergelijke verwijzingen naar de mogelijke herziening van de 
begroting naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie moeten ook worden opgenomen in de 
basisbesluiten van de respectieve andere GO's.

Amendement 72
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
kan tijdens de tussentijdse beoordeling 
herzien worden.

Or. es

Amendement 73
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan jaarlijks een 
verslag opstellen over de vooruitgang van 
de onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI.

Or. es

Amendement 74
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI maakt deel uit van de 
kwijting die door het Europees Parlement 
op aanbeveling van de Raad aan de 
Commissie wordt verleend volgens de 
procedure van artikel 319 van het 
Verdrag.

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
onderneming BBI wordt op aanbeveling 
van de Raad verleend door het Europees 
Parlement volgens een vergelijkbare 
procedure als die bedoeld in artikel 319 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en in de artikelen 
164 tot en met 166 van Verordening (EU, 
EURATOM) nr. 966/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad, en dat op 
basis van het auditverslag van de 
Europese Rekenkamer.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de gemeenschappelijke ondernemingen onderworpen worden aan audits 
door de Europese Rekenkamer en aan dezelfde kwijtingsprocedures als de Europese 
Commissie met begrotingscontrole en politieke controle door het Europees Parlement.

Amendement 75
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI maakt deel uit van de 
kwijting die door het Europees Parlement 
op aanbeveling van de Raad aan de 
Commissie wordt verleend 
overeenkomstig de procedure voorzien in 
artikel 319 van het Verdrag.

1. Het Europees Parlement verleent vóór 
15 mei van jaar n+2 op aanbeveling van
de Raad kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI overeenkomstig een 
procedure zoals die in artikel 319 VWEU 
en in artikel 164 en 165 van Verordening 
966/2012 (EU/Euratom) en zoals 
voorgeschreven door de financiële 
regeling van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI.

Or. en

Amendement 76
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Indien het Europees Parlement weigert 
om kwijting te verlenen, dient de 
uitvoerend directeur zijn ontslag in bij de 
raad van bestuur, die naargelang de 
omstandigheden een definitief besluit 
neemt.

Or. fr

Motivering

Voor de geloofwaardigheid van de kwijtingsprocedure is het van belang dat de weigering om 
kwijting te verlenen niet zonder gevolgen blijft en het vertrek van de uitvoerend directeur in 
handen van de raad van bestuur wordt gelegd. Deze procedure is geen ontslag, maar 
gewoonweg de plicht van de uitvoerend directeur om zijn aftreden in handen van de raad van 
bestuur te leggen, die een besluit moet nemen over het te geven gevolg.
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Amendement 77
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het personeel van de 
gemeenschappelijke onderneming, de 
uitvoerend directeur en de leden van de 
raad van bestuur brengen onverwijld en 
zonder dat zij vanwege deze onthulling 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld 
de fraudegevallen aan het licht waarvan 
zij tijdens de uitoefening van hun functies
of mandaten bij het OLAF op de hoogte 
hadden kunnen zijn. Indien zij deze plicht 
niet nakomen, worden zij persoonlijk 
aansprakelijk gesteld voor de gevolgen 
van de fraude waarvan zij op de hoogte 
waren en die zij niet aan het OLAF 
hebben gemeld.

Or. fr

Motivering

De bestrijding van fraude moet een prioriteit van de Unie zijn. Deze regeling voor 
openbaarmaking van fraude wordt al in ten minste één lidstaat toegepast en is een zeer nuttig 
instrument voor dit doel.

Amendement 78
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Leden van de raad van bestuur, van 
het wetenschappelijk comité alsook de 
uitvoerend directeur beschikken over een 
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actuele verklaring van volledige 
professionele activiteiten, financiële 
belangen en belangenconflicten en maakt 
deze toegankelijk voor het publiek. Deze 
verklaringen bevat de volgende gegevens:
(a) het beroep van de persoon in kwestie 
en zijn/haar lidmaatschap van raden of 
comités van particuliere ondernemingen, 
non-gouvernementele organisaties en 
verenigingen;
(b) belangen in ondernemingen of 
vennootschappen wanneer die gevolgen 
kunnen hebben voor het publieke domein, 
of wanneer die deelname de persoon in 
kwestie aanzienlijke invloed verschaft op 
de zakelijke belangen;

Or. en

Amendement 79
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EU) nr. … [Regels voor 
deelname aan en de verspreiding van 
resultaten van Horizon 2020] is van 
toepassing op de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gefinancierde acties. Overeenkomstig die 
verordening wordt de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI aangemerkt als een 
financieringsorgaan en verleent zij 
financiële bijstand aan acties onder 
contract zoals vastgelegd in bepaling 1 van 
de in de bijlage opgenomen statuten.

Verordening (EU) nr. … [Regels voor 
deelname aan en de verspreiding van 
resultaten van Horizon 2020] en de 
besluiten van de Commissie die betrekking 
hebben op de tenuitvoerlegging hiervan 
zijn van toepassing op de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gefinancierde acties onder contract. 
Overeenkomstig die verordening wordt de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
aangemerkt als een financieringsorgaan en 
verleent zij financiële bijstand aan acties 
onder contract zoals vastgelegd in bepaling 
1 van de in de bijlage opgenomen statuten.

Or. es
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Amendement 80
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EU) nr. … [Regels voor 
deelname aan en de verspreiding van 
resultaten van Horizon 2020] is van 
toepassing op de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gefinancierde acties. Overeenkomstig die 
verordening wordt de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI aangemerkt als een 
financieringsorgaan en verleent zij 
financiële bijstand aan acties onder 
contract zoals vastgelegd in bepaling 1 van 
de in de bijlage opgenomen statuten.

Verordening (EU) nr. … [Regels voor 
deelname aan en de verspreiding van 
resultaten van Horizon 2020] en de 
besluiten van de Commissie die betrekking 
hebben op de tenuitvoerlegging hiervan 
zijn van toepassing op de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
gefinancierde acties onder contract. 
Overeenkomstig die verordening wordt de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
aangemerkt als een financieringsorgaan en 
verleent zij financiële bijstand aan acties 
onder contract zoals vastgelegd in bepaling 
1 van de in de bijlage opgenomen statuten.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil verduidelijken dat niet alleen de regels voor deelname van toepassing 
zijn, maar ook de daaraan verbonden uitvoeringshandelingen zoals de regels voor indienings-
, evaluatie-, selectie-, toewijzings- en herzieningsprocedures. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van de regels voor deelname gelden deze regels alleen voor acties onder contract.

Amendement 81
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde rekening te kunnen houden met 
de specifieke behoeften voor de werking 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën kunnen 
werkplannen voor deze 
Gemeenschappelijke Onderneming 
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afwijken van de regels voor deelname van 
Horizon 2020 teneinde de deelname van 
specifieke soorten deelnemers te 
vereenvoudigen en bevorderen, en wel 
door financiering uitsluitend toe te 
kennen aan kmo's, universiteiten, non-
profit onderzoeksorganisaties, het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) en Europese 
belangenorganisaties.

Or. en

Amendement 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de in artikel 60, lid 1 en 
artikel 128, lid 1 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012  en artikel 16 van 
deze Verordening neergelegde beginselen 
van transparantie en non-discriminatie 
worden oproepen tot het indienen van 
voorstellen van Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI gepubliceerd op het 
webgebaseerd deelnemersportaal van 
Horizon 2020.

Or. en

Motivering

De instellingen zijn tijdens de driepartijenonderhandelingen overeengekomen meer 
uniformiteit aan te brengen aan de oproepen tot het indienen van voorstellen die gefinancierd 
worden krachtens Horizon 2020. De Commissie heeft hiertoe toegezegd publicatie van 
oproepen tot het indienen van voorstellen van de hand van GTI's op het deelnemersportaal 
van Horizon 2020 te zullen bevorderen. Dat werd door alle partijen onderschreven. Met dit 
amendement wordt beoogd zelfverplichting om te zetten in een wettelijke vereiste, opdat 
aanvragers te allen tijde eenvoudige en toegankelijke informatie ter beschikking staat.
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Amendement 83
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
De Commissie waarborgt de voortdurende 
coördinatie tussen de activiteiten van 
Horizon 2020 en de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
door regelmatig mogelijke 
complementariteiten en synergieën vast te 
stellen en een formeel coördinatieproces 
in te voeren om de onderzoeksprioriteiten 
van het gezamenlijk onderzoek in het 
kader van het kaderprogramma en de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI nauwkeurig af te 
stemmen.

Or. es

Amendement 84
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – alinea 1 - letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) toezien op de goedkeuring van een 
strategische-innovatieagenda die 
ontwikkeld is met input van alle partners, 
met inbegrip van de particuliere sector, de 
wetenschappelijke gemeenschap, 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
alsook op dit vlak actieve 
middenveldorganisaties;

Or. en
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Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opzetten en ontwikkelen van een nauwe 
samenwerking op lange termijn tussen de 
Unie, de sector en de andere 
belanghebbenden;

(c) opzetten en ontwikkelen van een nauwe 
samenwerking op lange termijn tussen de 
Unie, de sector, de academische wereld, 
onderzoekorganisaties en de andere 
belanghebbenden, waarbij wordt gezorgd 
voor een zo breed mogelijke deelname in 
geografische zin en qua aantal 
deelnemers;

Or. ro

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) publiceren van projectinformatie, 
met inbegrip van de totale waarde van elk 
project, de namen van de deelnemers en 
de omvang van de financiering in het 
kader van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI per deelnemer;

Or. ro

Amendement 87
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – punt 1 – letter b



AM\1009063NL.doc 49/77 PE522.976v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na goedkeuring van deze statuten door 
middel van een instemmingsbrief, het Bio-
based Industries Consortium Aisbl (hierna 
BIC genoemd), een non-profitorganisatie 
naar Belgisch recht (registratienummer: 
0521-857-822)0521-857-822), met 
permanent kantoor in Brussel, België.

(b) na goedkeuring van deze statuten door 
middel van beraadslagingen door de 
autoriteit die belast is met het bestuur 
ervan, het Bio-based Industries 
Consortium Aisbl (hierna BIC genoemd), 
een non-profitorganisatie naar Belgisch 
recht (registratienummer: 0521-857-
822)0521-857-822), met permanent 
kantoor in Brussel, België.

Or. fr

Amendement 88
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke rechtspersoon in een lidstaat of in 
een met het kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerd land die directe of indirecte 
steun verleent aan onderzoek en innovatie 
kan zich kandidaat stellen om lid te
worden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI mits hij aan de in 
bepaling 12 genoemde financiering 
bijdraagt om de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI als 
beschreven in artikel 2 van deze 
verordening te bereiken, en de statuten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
aanvaardt.

1. Elke rechtspersoon in een lidstaat of in 
een met het kaderprogramma Horizon 2020 
geassocieerd land die directe of indirecte 
steun verleent aan onderzoek en innovatie 
kan lid worden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI mits hij aan de in 
bepaling 12 genoemde financiering 
bijdraagt om de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI als 
beschreven in artikel 2 van deze 
verordening te bereiken, en de statuten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
aanvaardt.

Or. en

Amendement 89
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag.

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag.

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag. De 
regels voor toelating van nieuwe leden 
moeten openbaar en transparant zijn, 
mogen geen onevenredige obstakels 
opwerpen en de weigeringsgronden 
moeten schriftelijk aan de kandidaten en 
de groep vertegenwoordigers van de staten 
worden uiteengezet.

Or. en
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Amendement 91
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag.

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag en 
deelt hij zijn besluit onverwijld mede aan 
de Commissie die, ingeval de aanvraag 
wordt ingewilligd, het recht heeft om zich 
te verzetten tegen het lidmaatschap, 
behalve voor een lidstaat van de Unie.

Or. fr

Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag.

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij binnen twee maanden 
na ontvangst over de aanvraag en 
motiveert en publiceert hij zijn besluit.

Or. ro
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Amendement 93
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag.

3. De raad van bestuur beoordeelt de 
aanvraag rekening houdend met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI. 
Daarna beslist hij over de aanvraag en 
omkleedt eventuele weigering met 
redenen.

Or. en

Amendement 94
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elk lid kan zijn lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
beëindigen. De beëindiging wordt zes 
maanden nadat de andere leden ervan op de 
hoogte zijn gesteld onherroepelijk van 
kracht. Vanaf dat tijdstip is het voormalige 
lid vrijgesteld van alle verplichtingen 
behoudens die welke vóór de beëindiging 
van het lidmaatschap door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
zijn goedgekeurd of aangegaan.

4. Elk lid kan zijn lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
beëindigen. De beëindiging wordt zes 
maanden nadat de andere leden ervan op de 
hoogte zijn gesteld onherroepelijk van 
kracht. Vanaf dat tijdstip is het voormalige 
lid vrijgesteld van alle verplichtingen 
behoudens die welke vóór de beëindiging
van het lidmaatschap door de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
zijn goedgekeurd of aangegaan. In geval 
van beëindiging wordt een rekening 
tussen het lid dat zijn lidmaatschap 
beëindigd en de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI opgesteld om zijn 
financiële verplichtingen af te handelen.
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Or. fr

Amendement 95
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
kan niet worden overgedragen aan een 
derde partij, tenzij de raad van bestuur hier 
vooraf mee heeft ingestemd.

5. Lidmaatschap van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
kan niet worden overgedragen aan een 
derde partij, tenzij de raad van bestuur hier 
vooraf mee heeft ingestemd. Deze 
instemming wordt medegedeeld aan de 
Commissie die het recht heeft om zich te 
verzetten.

Or. fr

Amendement 96
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 1 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de Stakeholdersgroep

Or. en

Amendement 97
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 5 – punt 1 – streepje 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een vertegenwoordiger van de groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten

Or. en

Amendement 98
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 5 – punt 1 – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vier van het wetenschappelijk comité, 
waarvan ten minste één van een 
middenveldorganisatie;

Or. en

Amendement 99
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie heeft een aandeel van 
50 % in de stemmen. De stem van de
Commissie is ondeelbaar. De private 
leden hebben een gelijk aantal stemmen. 
De leden stellen alles in het werk om een 
consensus te bereiken. Als er geen 
consensus kan worden bereikt, neemt de 
raad van bestuur besluiten met een 
meerderheid van ten minste 75 % van alle 
stemmen, met inbegrip van de stemmen 
van afwezigen.

1. Elke vertegenwoordiger van de raad 
van bestuur beschikt over één stem. De 
leden stellen alles in het werk om een 
consensus te bereiken. Als er geen 
consensus kan worden bereikt, neemt de 
raad van bestuur besluiten met een 
meerderheid van ten minste 75 % van alle 
stemmen, met inbegrip van de stemmen 
van afwezigen.
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Or. en

Amendement 100
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van de groep met 
vertegenwoordigers van de staten is 
gerechtigd om de vergaderingen van de 
raad van bestuur als waarnemer bij te 
wonen.

De voorzitter van de groep 
vertegenwoordigers van de staten is 
gerechtigd om de vergaderingen van de 
raad van bestuur bij te wonen en deel te 
nemen aan de beraadslagingen, maar 
heeft geen stemrecht.

Or. en

Motivering

De groep vertegenwoordigers van de staten en het wetenschappelijk comité zijn 
adviesorganen van de Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde industrieën 
overeenkomstig bepaling 4, lid 2, van de statuten. Om deze taak goed te kunnen vervullen 
moeten zij het recht krijgen om vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en deel te 
nemen aan de beraadslagingen die daar plaatsvinden. Zij die adviseren, dienen het recht te 
hebben het woord te voeren.

Amendement 101
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van het wetenschappelijk 
comité is gerechtigd om de vergaderingen 
van de raad van bestuur bij te wonen en 
deel te nemen aan de beraadslagingen, 
maar heeft geen stemrecht

Or. en
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Amendement 102
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van het wetenschappelijk 
comité is gerechtigd om de vergaderingen 
van de raad van bestuur bij te wonen en 
deel te nemen aan de beraadslagingen, 
maar heeft geen stemrecht

Or. en

Motivering

De groep vertegenwoordigers van de staten en het wetenschappelijk comité zijn 
adviesorganen van de Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde industrieën 
overeenkomstig bepaling 4, lid 2, van de statuten. Om deze taak goed te kunnen vervullen 
moeten zij het recht krijgen om vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en deel te 
nemen aan de beraadslagingen die daar plaatsvinden. Zij die adviseren, dienen het recht te 
hebben het woord te voeren.

Amendement 103
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur stelt zijn eigen 
reglement van orde vast.

De raad van bestuur stelt zijn eigen 
reglement van orde vast en maakt dit 
toegankelijk voor het publiek.

Or. en

Amendement 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie waarborgt 
voortdurende coördinatie tussen de 
activiteiten van Horizon 2020 en de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Biogebaseerde industrieën 
door regelmatig mogelijke 
complementariteiten en synergieën vast te 
stellen, inclusief gewenste overlappingen, 
door een formeel coördinatieproces in te 
voeren om de onderzoeksprioriteiten van 
het gezamenlijk onderzoek in het kader 
van het kaderprogramma en de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Biogebaseerde industrieën 
nauwkeurig af te stemmen.

Or. en

Motivering

De onderzoeksactiviteiten uit hoofde van het kaderprogramma en de in de GTI's uitgevoerde 
activiteiten moeten dringend worden gecoördineerd, inclusief het beheer van gewenste 
overlappingen en noodzakelijke synergieën en complementariteiten. Deze taak kan uiteraard 
het beste worden vervuld door de Commissie, die door haar rol in de bestuursstructuur van 
de GTI's (50 % van de stemmen) daartoe over voldoende middelen zou moeten beschikken.

Amendement 105
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de uitvoerend directeur benoemen, 
ontslaan, de ambtstermijn van de 
uitvoerend directeur verlengen, de 
uitvoerend directeur adviseren en toezicht 
houden op de prestaties van de uitvoerend 
directeur;

(f) de uitvoerend directeur benoemen, uit 
zijn ambt ontzetten, de ambtstermijn van 
de uitvoerend directeur verlengen, de 
uitvoerend directeur adviseren en toezicht 
houden op de prestaties van de uitvoerend 
directeur;
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Or. fr

Amendement 106
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 – punt 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) de oproepen alsmede, indien van 
toepassing, de hiermee in verband staande 
regels voor indienings-, selectie-, 
toewijzings- en beroepsprocedures
goedkeuren;

(m) de oproepen goedkeuren;

Or. en

Motivering

De regels voor indienings-, evaluatie-, selectie-, toewijzings- en herzieningsprocedures van 
Horizon 2020 dienen mutatis mutandis te worden toegepast.

Amendement 107
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 – punt 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) de lijst van voor financiering 
geselecteerde acties goedkeuren;

(n) de lijst van voor financiering 
geselecteerde acties goedkeuren op basis 
van de ranglijst die door een groep 
onafhankelijke deskundigen is opgesteld 
overeenkomstig artikel 37 van de regels 
voor deelname aan Horizon 2020;

Or. en

Amendement 108
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 - letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o bis) de groep vertegenwoordigers van 
de staten en het wetenschappelijk comité 
regelmatig informeren over alle zaken die 
van belang zijn voor hun adviserende 
taak;

Or. en

Motivering

Om hun taak als adviesorgaan voor de Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde 
industrieën te kunnen vervullen, moeten de groep vertegenwoordigers van de staten en het 
wetenschappelijk comité adequate informatie ontvangen over alle relevante kwesties.

Amendement 109
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 – letter t bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t bis) op basis van een openbare 
aanbesteding het onafhankelijke 
auditorgaan aanwijzen dat belast wordt 
met het uitbrengen van het advies zoals 
bedoeld in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU-EURATOM) nr. 
966/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad;

Or. fr

Motivering

Het is de taak van de autoriteit die de rekeningen goedkeurt om het onafhankelijke 
auditorgaan aan te wijzen dat belast wordt met het uitbrengen van het advies zoals bedoeld in 
artikel 60, lid 5, van Verordening (EU-EURATOM) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad. Met het oog op transparantie wordt voorgesteld dat het aanwijzen van dit orgaan 
plaatsvindt op basis van een openbare aanbesteding.
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Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur wordt na een 
openbare en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. De Commissie zorgt er in 
voorkomend geval voor dat de 
vertegenwoordiging van de andere leden 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI wordt betrokken bij de 
selectieprocedure.

1. De uitvoerend directeur wordt na een 
openbare en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. De Commissie zorgt er in 
voorkomend geval voor dat de 
vertegenwoordiging van de andere leden 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI wordt betrokken bij de 
selectieprocedure. Het Europees 
Parlement heeft een recht van verzet.

Or. fr

Amendement 111
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitvoerend directeur kan slechts uit 
zijn of haar functie worden ontheven na 
een besluit van de raad van bestuur op 
voorstel van de Commissie, met de 
betrokkenheid van de private leden voor 
zover toepasselijk.

6. De uitvoerend directeur kan slechts 
worden ontslagen na een besluit van de 
raad van bestuur op voorstel van de 
Commissie, met de betrokkenheid van de 
private leden voor zover toepasselijk.

Or. fr

Amendement 112
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoerend directeur voert met name 
en op onafhankelijke wijze de volgende 
taken uit:

4. De uitvoerend directeur voert met name 
de volgende taken uit:

Or. fr

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de jaarrekening ter goedkeuring 
voorleggen aan de raad van bestuur;

(c) de jaarrekening opstellen om deze ter 
goedkeuring voor te leggen aan de raad 
van bestuur;

Or. fr

Amendement 114
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 - letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) in samenwerking met de afdeling 
communicatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën een jaarverslag 
opstellen over de voortgang van de 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;

Or. en
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Motivering

Het is aan te bevelen om regelmatig meer en eenvoudig toegankelijke informatie over de 
voortgang en prestaties van het GTI te verspreiden, teneinde de zichtbaarheid van het GTI te 
vergroten en bij het bredere publiek bewustzijn te creëren aangaande de prestaties ervan.

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) de openbare aanbesteding 
organiseren op basis waarvan de raad van 
bestuur het onafhankelijke auditorgaan 
aanwijst dat belast wordt met het 
uitbrengen van het advies zoals bedoeld in 
artikel 60, lid 5, van Verordening (EU-
EURATOM) nr. 966/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad;

Or. fr

Amendement 116
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 - letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) aanbevelingen op basis van de 
tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën of andere 
relevante beoordelingen van de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming tijdig ten uitvoer leggen;

Or. en
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Amendement 117
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beheren van de in het jaarlijkse 
werkplan opgenomen oproepen en van het 
beheer van de overeenkomsten of 
besluiten, waaronder de coördinatie 
daarvan;

(b) het beheer van de in het jaarlijkse 
werkplan opgenomen oproepen, met 
inbegrip van de evaluatie door een panel 
van onafhankelijke deskundigen, en het 
beheer van de overeenkomsten of 
besluiten, waaronder de coördinatie 
daarvan;

Or. en

Amendement 118
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 5 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) toezicht houden op een informatie-
en bevorderingssysteem ten behoeve van 
brede deelname aan de GO, te weten de 
oproepen tot het indienen van voorstellen, 
met inbegrip van een link naar het 
systeem van nationale contactpunten

Or. en

Amendement 119
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 
niet meer dan tien leden. Het kiest een 
voorzitter uit zijn leden.

1. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 
28 leden, één uit elke lidstaat, die voor een 
hernieuwbaar mandaat van twee jaar 
worden benoemd, overeenkomstig het 
beginsel van gendergelijkheid zoals 
vastgesteld bij artikel 16 van het 
kaderprogramma Horizon 2020. Het
wetenschappelijk comité kiest een 
voorzitter onder zijn leden.

Or. ro

Amendement 120
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 
niet meer dan tien leden. Het kiest een 
voorzitter uit zijn leden.

1. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 
niet meer dan tien leden. Het kiest een 
voorzitter uit zijn leden alsmede vier 
vertegenwoordigers in de raad van 
bestuur, waarvan ten minst één afkomstig 
van een middenveldorganisatie.

Or. en

Amendement 121
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de ledensamenstelling wordt 
gestreefd naar een evenwichtige 
vertegenwoordiging van wereldwijd 
erkende deskundigen uit de academische 

2. Bij de ledensamenstelling wordt 
gestreefd naar een evenwichtige 
vertegenwoordiging van wereldwijd 
erkende deskundigen uit de academische 
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wereld, de industrie, kleine en middelgrote 
ondernemingen en toezichthoudende 
instanties. Gezamenlijk beschikken de 
leden van het wetenschappelijk comité 
over de nodige wetenschappelijke 
competentie en expertise op het technische 
domein om de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI aanbevelingen met een 
wetenschappelijke basis te kunnen 
verstrekken.

wereld, de industrie, kleine en middelgrote 
ondernemingen en toezichthoudende 
instanties. Gezamenlijk beschikken de 
leden van het wetenschappelijk comité 
over de nodige wetenschappelijke 
competentie en expertise op het technische 
domein om de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI aanbevelingen met een 
wetenschappelijke basis te kunnen 
verstrekken. Bij de samenstelling ervan 
wordt gestreefd naar gendergelijkheid 
overeenkomstig artikel 16 van het 
kaderprogramma Horizon 2020.

Or. en

Amendement 122
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de ledensamenstelling wordt 
gestreefd naar een evenwichtige 
vertegenwoordiging van wereldwijd 
erkende deskundigen uit de academische 
wereld, de industrie, kleine en middelgrote 
ondernemingen en toezichthoudende 
instanties. Gezamenlijk beschikken de 
leden van het wetenschappelijk comité 
over de nodige wetenschappelijke 
competentie en expertise op het technische 
domein om de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI aanbevelingen met een 
wetenschappelijke basis te kunnen 
verstrekken.

2. Bij de ledensamenstelling wordt 
gestreefd naar een evenwichtige 
vertegenwoordiging van wereldwijd 
erkende deskundigen uit de academische 
wereld, onderzoeksorganisaties, kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
middenveldorganisaties en 
toezichthoudende instanties. Gezamenlijk 
beschikken de leden van het 
wetenschappelijk comité over de nodige 
wetenschappelijke competentie en 
expertise op het technische domein om de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
aanbevelingen met een wetenschappelijke 
basis te kunnen verstrekken.

Or. en
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Amendement 123
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt de specifieke 
criteria en het selectieproces vast voor de 
samenstelling van het wetenschappelijk 
comité en benoemt de leden ervan. De 
raad van bestuur neemt de door de groep 
met vertegenwoordigers van de staten van 
de BBI voorgestelde potentiële kandidaten 
in aanmerking.

3. De raad van bestuur stelt de specifieke 
criteria en het selectieproces vast voor de 
samenstelling van het wetenschappelijk 
comité en benoemt de leden ervan uit het 
midden van de door de groep met 
vertegenwoordigers van de staten van de 
BBI voorgestelde potentiële kandidaten.

Or. en

Amendement 124
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 4 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) adviseren over de prioriteiten van de 
strategische onderzoeksagenda

Or. en

Amendement 125
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) advies uitbrengen over de in de 
jaarlijkse werkplannen op te nemen 

(a) advies uitbrengen over de in de 
jaarlijkse werkplannen, waaronder 
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wetenschappelijke prioriteiten; ontwerpteksten voor oproepen, op te 
nemen wetenschappelijke prioriteiten;

Or. en

Amendement 126
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste eenmaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste tweemaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

Or. en

Amendement 127
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste eenmaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste tweemaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

Or. en

Amendement 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het wetenschappelijk comité 
ontvangt regelmatig informatie, met name 
over de deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën gefinancierde 
acties onder contract, over het resultaat 
van elke oproep en de uitvoering van 
projecten, over synergieën met andere 
relevante programma's van de Unie, over 
de uitvoering van de begroting van 
Biogebaseerde industrieën en over de 
verspreiding en het gebruik van 
onderzoeksresultaten.

Or. en

Amendement 129
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het wetenschappelijk comité stelt zijn 
eigen reglement van orde vast.

7. Het wetenschappelijk comité stelt zijn 
eigen reglement van orde vast en maakt dit 
toegankelijk voor het publiek.

Or. en

Amendement 130
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep met vertegenwoordigers van 
de staten komt ten minste eenmaal per jaar 

2. De groep met vertegenwoordigers van 
de staten komt ten minste tweemaal per 
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bijeen. De vergaderingen worden 
bijeengeroepen door de voorzitter. De 
uitvoerend directeur en de voorzitter van 
de raad van bestuur of hun 
vertegenwoordigers wonen de 
vergaderingen bij.

jaar bijeen. De vergaderingen worden 
bijeengeroepen door de voorzitter. De
uitvoerend directeur en de voorzitter van 
de raad van bestuur of hun 
vertegenwoordigers wonen de 
vergaderingen bij.

Or. en

Amendement 131
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep met vertegenwoordigers van 
de staten komt ten minste eenmaal per jaar
bijeen. De vergaderingen worden 
bijeengeroepen door de voorzitter. De 
uitvoerend directeur en de voorzitter van 
de raad van bestuur of hun 
vertegenwoordigers wonen de 
vergaderingen bij.

2. De groep met vertegenwoordigers van 
de staten komt ten minste tweemaal per 
jaar bijeen. De vergaderingen worden 
bijeengeroepen door de voorzitter. De 
uitvoerend directeur en de voorzitter van 
de raad van bestuur of hun 
vertegenwoordigers wonen de 
vergaderingen bij.

Or. en

Amendement 132
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) samenhang met het kaderprogramma 
Horizon 2020;

(c) de naleving van het kaderprogramma 
Horizon 2020;

Or. en
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Amendement 133
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 11 – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) jaarlijkse werkplannen; (d) de jaarlijkse werkplannen, waaronder 
ontwerpteksten voor oproepen;

Or. en

Amendement 134
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het wel of niet aanbevelen van de 
opname van een bepaalde voor de 
Gezamenlijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën bestemde 
onderzoeksprioriteit in reguliere oproepen 
in het kaderprogramma Horizon 2020 
teneinde nieuwe synergieën te 
ontwikkelen met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten met een strategisch 
belang;

Or. en

Amendement 135
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De groep vertegenwoordigers van de 
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staten ontvangt regelmatig informatie, 
met name over de deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën gefinancierde 
acties onder contract, over het resultaat 
van elke oproep en de uitvoering van 
projecten, over synergieën met andere 
relevante programma's van de Unie, over 
de uitvoering van de begroting 
Biogebaseerde industrieën en over de 
verspreiding en het gebruik van 
onderzoeksresultaten.

Or. en

Motivering

Om zijn taak als adviesorgaan voor de Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde 
industrieën te kunnen vervullen, moet de groep vertegenwoordigers van de staten adequate 
informatie ontvangen over alle relevante kwesties.

Amendement 136
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 11 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De groep met vertegenwoordigers van 
de staten stelt zijn eigen reglement van 
orde vast.

6. De groep vertegenwoordigers van de 
nationale overheden stelt haar eigen 
reglement van orde vast en maakt dit 
toegankelijk voor het publiek.

Or. en

Amendement 137
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 13 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lid van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
zijn verplichtingen in verband met de 
overeengekomen financiële bijdrage niet 
nakomt, maakt de uitvoerend directeur 
daarvan schriftelijk melding en stelt hij 
een redelijke termijn vast waarbinnen de 
tekortkoming moet worden hersteld. 
Indien de betalingsachterstand niet 
binnen die termijn is weggewerkt, roept de 
uitvoerend directeur een vergadering van 
de raad van bestuur bijeen om te besluiten 
of het lidmaatschap van het 
desbetreffende lid moet worden 
ingetrokken, dan wel of andere 
maatregelen moeten worden genomen tot 
het lid zijn verbintenissen wel nakomt. 
Het stemrecht van ieder lid dat zijn 
verplichtingen niet nakomt kan, in eerste 
instantie en nadat het lid is gehoord en 
nadat hem een regularisatieprocedure is 
voorgesteld, door de raad van bestuur 
worden geschorst.

Or. fr

Amendement 138
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 16 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI doet jaarlijks verslag aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 60, 
lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

3. De Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI doet jaarlijks verslag aan de 
Commissie en de begrotingsautoriteiten.

Binnen twee maanden na het einde van 
elk fiscaal jaar dient de uitvoerend 
directeur de jaarrekening en de balans 
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van het voorgaande jaar in bij de 
Rekenkamer. De Rekenkamer kan 
inspecties uitvoeren, inclusief controles 
ter plaatse.

Or. en

Amendement 139
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan als bepaald in 
artikel 60, lid 5, van Verordening (EU,
Euratom) nr. 966/2012.

4. De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden in het kader van de 
kwijtingsprocedure onderzocht door de 
Rekenkamer. De Rekenkamer houdt bij 
zijn werkzaamheden rekening met het 
werk van het onafhankelijke auditorgaan
dat belast wordt met het uitbrengen van 
het advies zoals bedoeld in artikel 60, lid 5, 
van Verordening (EU-EURATOM) nr. 
966/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad;

Or. fr

Amendement 140
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 
bepaald in artikel 60, lid 5, van 

4. De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden onderzocht door de Rekenkamer, 
overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag.
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Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Amendement 141
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 
bepaald in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4. De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden onderzocht door de Rekenkamer.

Or. en

Amendement 142
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Schrappen

Or. en

Amendement 143
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Schrappen

Or. en

Amendement 144
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Schrappen

Or. fr

Amendement 145
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Rekenkamer stelt een specifiek 
jaarverslag op over de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Biogebaseerde industrieën.

Or. en

Amendement 146
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 19 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
kan regels vaststellen voor de preventie en 
het beheersen van belangenconflicten met 
betrekking tot haar leden, organen en 
werknemers. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden die 
zitting hebben in de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
stelt regels vast voor de preventie en het 
beheersen van belangenconflicten met 
betrekking tot haar leden, organen en 
werknemers. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden die 
zitting hebben in de raad van bestuur.

Or. en

Amendement 147
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
kan regels vaststellen voor de preventie en 
het beheersen van belangenconflicten met 
betrekking tot haar leden, organen en 
werknemers. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden die 
zitting hebben in de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
stelt regels vast voor de preventie en het 
beheersen van belangenconflicten met 
betrekking tot haar leden, organen en 
werknemers. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden die 
zitting hebben in de raad van bestuur.

Or. fr

Amendement 148
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 20 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI wordt ontbonden aan het einde van de 
in artikel 1 van deze verordening 
omschreven periode.

1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
BBI wordt ontbonden aan het einde van de 
in artikel 1 van deze verordening 
omschreven periode of indien de 
onderneming haar doelstellingen niet 
blijkt te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 20 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI wordt ontbonden, 
worden haar activa gebruikt ter voldoening 
van haar verplichtingen en voor de 
uitgaven in verband met haar ontbinding. 
Een eventueel overschot wordt op het 
moment van de ontbinding verdeeld over 
de leden in verhouding tot hun financiële 
bijdrage aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI. Een eventueel 
overschot dat de Unie toevalt, wordt 
teruggeboekt naar de begroting van de 
Unie.

4. Wanneer de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI wordt ontbonden, 
worden haar activa gebruikt ter voldoening 
van haar verplichtingen en voor de 
uitgaven in verband met haar ontbinding. 
Een eventueel overschot wordt op het 
moment van de ontbinding verdeeld over 
de leden in verhouding tot hun financiële 
bijdrage aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI. Een eventueel 
overschot dat de Unie toevalt, wordt 
teruggeboekt naar het specifieke 
programma voor de uitvoering van het 
kaderprogramma Horizon 2020 binnen de 
begroting van de Unie.

Or. fr


