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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0496),

– der henviser til artikel 187, og stk. 188, første afsnit, i traktaten om den Europæiske 
Union, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C7-
0257/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2013),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)20

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)20

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
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midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til EU's overordnede mål om 
konkurrenceevne og hjælpe med at tackle 
samfundsmæssige udfordringer. EU's 
deltagelse i disse partnerskaber kan tage 
form af økonomiske bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på basis af 
artikel 187 i traktaten i henhold til 
afgørelse nr. 1982/2006/EF.

midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til EU's overordnede mål om 
konkurrenceevne, øge private 
investeringer og hjælpe med at tackle 
samfundsmæssige udfordringer. Disse 
partnerskaber bør bygge på et langsigtet 
engagement, herunder et afbalanceret 
bidrag fra alle partnere, og de bør være 
ansvarlige for at nå deres mål og i 
overensstemmelse med EU's strategiske 
mål inden for forskning, udvikling og 
innovation. Partnerskaberne bør styres og 
fungere på en åben, gennemsigtig og 
effektiv måde og give en lang række 
interesseparter, der er aktive på deres 
specifikke områder, mulighed for at 
deltage. EU's deltagelse i disse 
partnerskaber kan tage form af økonomiske 
bidrag til fællesforetagender, der oprettes 
på basis af traktatens artikel 187 i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF.

__________________ __________________
20 EUT … [H2020 FP] 20 EUT … [H2020 FP]

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om FTI'er og de resultater, som disse initiativer skal opnå. I tråd med 
betragtning 40 i rammeprogrammet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 
…/2013 af … 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)21 kan der ydes støtte til 
fællesforetagender, som oprettes i henhold 
til rammeprogrammet for Horisont 2020 på 

(4) I henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
2013 om Horisont 2020 og Rådets
afgørelse (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 (2014-2020)21 kan der ydes 
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de vilkår, der anføres i denne afgørelse. støtte til fællesforetagender, som oprettes i 
henhold til rammeprogrammet for Horisont 
2020 på de vilkår, der anføres i denne
forordning og afgørelse, navnlig i artikel
25 i rammeprogrammet.

__________________ __________________
21 EUT … [H2020 SP] 21 EUT … [H2020 SP]

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 25 og de deri fastsatte 
principper.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) BIC er en ikkeudbyttegivende 
organisation, der blev oprettet med det 
formål at repræsentere den industrigruppe, 
som støtter det fælles teknologiinitiativ for 
biobaserede industrier. Dets medlemmer 
dækker hele den biobaserede værdikæde og 
består af store industrier, små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), 
regionale klynger, europæiske 
handelssammenslutninger og europæiske 
teknologiplatforme. BIC har som 
målsætning at sikre og fremme den 
teknologiske og økonomiske udvikling af 
de biobaserede industrier i Europa. 
Eventuelle interessenter i hele den 
biobaserede værdikæde kan ansøge om 
medlemskab. I kraft af sammenslutningens 
generelle principper om åbenhed og 
gennemskuelighed med hensyn til 
medlemskab sikres en bred deltagelse fra 
industrien.

(7) BIC er en ikkeudbyttegivende 
organisation, der blev oprettet med det 
formål at repræsentere den industrigruppe, 
som støtter det fælles teknologiinitiativ for 
biobaserede industrier. Dets medlemmer 
dækker hele den biobaserede værdikæde og 
består af store industrier, små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), 
regionale klynger, europæiske 
handelssammenslutninger og europæiske 
teknologiplatforme. BIC har som 
målsætning at sikre og fremme den 
teknologiske og økonomiske udvikling af 
de biobaserede industrier i Europa. 
Eventuelle interessenter i hele den 
biobaserede værdikæde kan ansøge om 
medlemskab. I kraft af sammenslutningens 
generelle principper som fastsat i 
rammeprogrammet om åbenhed og 
gennemskuelighed med hensyn til 
medlemskab sikres den bredest mulige
deltagelse fra industrien og SMV'er.

Or. en
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Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om FTI'er og de resultater, som disse initiativer skal opnå, specielt hvad 
angår artikel 25, men også hvad angår artikel 14 om øget deltagelse og artikel 25, punkt 3, 
om små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at opnå den størst mulige virkning 
skal fællesforetagendet for biobaserede 
industrier udvikle tætte synergier med 
andre EU-programmer inden for områder 
som uddannelse, miljø, konkurrenceevne 
og SMV'er samt med fondene inden for 
samhørighedspolitikken og politikken for 
udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan bidrage til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet i forbindelse med 
intelligente specialiseringsstrategier.

(16) I henhold til de generelle principper i 
rammeprogrammet og for at opnå den 
størst mulige virkning skal 
fællesforetagendet for biobaserede 
industrier udvikle tætte synergier med 
andre EU-programmer inden for områder 
som uddannelse, miljø, konkurrenceevne 
og SMV'er samt med fondene inden for 
samhørighedspolitikken og politikken for 
udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan bidrage til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet i forbindelse med 
intelligente specialiseringsstrategier.

Or. en

Begrundelse

I tråd med betragtning 20 og 21 i rammeprogrammet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at nå sine mål skal 
fællesforetagendet for BBI yde økonomisk 
støtte, hovedsageligt i form af tilskud på 
baggrund af åbne indkaldelser af 
konkurrerende forslag.

(20) For at nå sine mål skal 
fællesforetagendet for BBI yde EU's 
bidrag til foranstaltningerne gennem 
åbne og gennemsigtige procedurer, 
hovedsageligt i form af tilskud på 
baggrund af åbne indkaldelser af 
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konkurrerende forslag.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Den påtænkte undtagelse fra 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../2013 af ... 2013 om 
reglerne for deltagelse og formidling i 
"Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)" 
virker rimelig i forhold til de specifikke 
driftsmæssige behov.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren vil allerede nu gerne anføre, at den påtænkte undtagelse virker acceptabel. BBI 
skal begrænse støtten fra EU til andre aktioner på området for biobaserede industrier end 
innovationsaktioner til følgende typer af deltagere for at opnå en optimal løftestangseffekt på 
private investeringer: SMV'er, sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner, 
ikkeudbyttegivende juridiske enheder, inklusive dem, der har forskning eller teknologisk 
udvikling som et af deres primære mål, FFC, internationale organisationer af europæisk 
interesse.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) BBI-fællesforetagendet bør operere 
på en gennemsigtig måde, som giver alle 
relevante tilgængelige oplysninger til de 
relevante organer og fremmer dets 
aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/2013 af … 2013 om oprettelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, navnlig 
del ... i Rådets afgørelse …/2013/EU af … 
2013 om oprettelse af særprogrammet 
Horisont 2020

a) at bidrage til gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/2013 af … 2013 om oprettelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, navnlig
opfyldelse af forsknings- og 
innovationsprioriteterne fastsat i del II.1 
og III.2 i Rådets afgørelse …/2013/EU af 
… 2013 om oprettelse af særprogrammet 
Horisont 2020

Or. en

Begrundelse

Tilføjelserne præciserer, at fællesforetagendet skal følge de i Horisont 2020 fastsatte 
forsknings- og innovationsmål.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
for BBI til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør 
1 000 mio. EUR. Det finansielle bidrag 
betales gennem de relevante bevillinger på
EU's almindelige budget til
særprogrammet Horisont 2020 med 
henblik på gennemførelse af Horisont 
2020-rammeprogrammet i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. iv), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for 
organer som omhandlet i artikel 209 i 
samme forordning.

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
for BBI til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør 
1 000 mio. EUR. Det finansielle bidrag 
betales gennem de relevante bevillinger på 
EU's almindelige budget til
rammeprogrammet Horisont 2020 og 
navnlig via bevillinger til de specifikke 
mål "lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og "fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug, havforskning, 
maritim forskning og forskning i indre 
vandveje og bioøkonomi" med henblik på 
gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet i overensstemmelse 
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med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelserne præciserer, hvorfra bevillingerne faktisk stammer - se finansieringsoversigten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De andre medlemmer af 
fællesforetagendet for BBI end EU 
rapporterer senest den 31. januar hvert år 
til bestyrelsen for fællesforetagendet for 
BBI om værdien af de i stk. 2 omhandlede 
bidrag, som er ydet i hvert af de foregående 
regnskabsår.

3. De andre medlemmer af 
fællesforetagendet for BBI end EU 
rapporterer senest den 31. januar hvert år 
til bestyrelsen for fællesforetagendet for 
BBI om værdien af de i stk. 2 omhandlede 
bidrag, som er ydet i hvert af de foregående 
regnskabsår. Gruppen af repræsentanter 
for BBI-staterne skal informeres rettidigt.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 11 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) status for relevante nationale eller 
regionale programmer for forskning og 
innovation og udpegelse af mulige 
samarbejdsområder, bl.a. med hensyn til 
udbredelse af relevante teknologier

a) status for relevante nationale eller 
regionale programmer for forskning og 
innovation og udpegelse af mulige 
samarbejdsområder, bl.a. med hensyn til 
udbredelse af relevante teknologier med 
henblik på at tillade synergier og undgå 
overlapninger

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om Rådets forordning om 
fællesforetagendet for biobaserede industrier som et vigtigt element i 
innovationsinvesteringspakken under Horisont 2020. Fællesforetagendet bygger på erfaringer 
fra de seneste år, hvor EU har finansieret en lang række projekter, der bidrager til 
fremskridtene inden for de biobaserede industrier. Den store forsknings- og 
innovationsmæssige udfordring har tværnational karakter og er meget kompleks, og dette 
stiller krav om, at komplementær viden og finansielle ressourcer lægges sammen på tværs af 
sektorer og grænser. Det foreslåede fælles teknologiinitiativ vil gøre det muligt at opnå den 
nødvendige koordinering af dagsorden og ressourcer.

For så vidt angår de temmelig horisontale ændringsforslag mener ordføreren, at 
gennemførelsen af Horisont 2020 gennem OPP'er på grundlag af artikel 187 bør være åben, 
gennemsigtig og effektiv og give en lang række interesseparter, der er aktive på deres 
specifikke områder, mulighed for at deltage. Derfor har ordføreren understreget vigtigheden 
af at overholde de principper, der opnåedes enighed om under Horisont 2020-forhandlingerne 
om OPP'er og de resultater, som disse partnerskaber skal opnå. Dette er af særlig betydning 
med hensyn til åbenhed og gennemsigtighed.

BBI som gennemførelsesforanstaltning til Horisont 2020 skal naturligvis være i 
overensstemmelse med de forsknings- og innovationsprioriteter under Horisont 2020, der er 
fastsat i søljerne lederskab inden for støtte- og industriteknologi og fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug, havforskning, maritim forskning og forskning i indre vandveje og 
bioøkonomi. Ordføreren har påvist denne direkte forbindelse i ændringsforslagene. 

Afslutningsvis skal ordføreren bemærke, at dette fællesforetagende gennemføres i 
overensstemmelse med reglerne for deltagelse i Horisont 2020 med en undtagelse. BBI skal 
begrænse støtten fra EU til andre aktioner på området for biobaserede industrier end 
innovationsaktioner til følgende typer af deltagere for at opnå en optimal løftestangseffekt på 
private investeringer: SMV'er, sekundære og videregående uddannelsesinstitutioner,
ikkeudbyttegivende juridiske enheder, inklusive dem, der har forskning eller teknologisk 
udvikling som et af deres primære mål, FFC, internationale organisationer af europæisk 
interesse. Uden at foregribe den formelle procedure for delegerede retsakter vil ordføreren 
allerede nu gøre opmærksom på, at denne undtagelse virker acceptabel.


