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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0496),

– gezien artikel 187 en lid 1 van artikel 188 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0257/2013),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2013),

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

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

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

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.

Amendement 1

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 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 

(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 
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financiering uit hoofde van het 
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 en 
het oplossen 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.

financiering uit hoofde van het 
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 
moeten gebaseerd zijn op toezeggingen op 
lange termijn, 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

Motivering

Met deze toevoeging wordt gewezen op de tijdens de onderhandelingen over Horizon 2020 
overeengekomen belangrijke beginselen met betrekking tot gezamenlijke technologie-
initiatieven en wat daarvan wordt verwacht. Sluit aan bij overweging 40 van het 
kaderprogramma.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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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 die verordening en dat 
besluit, met name in artikel 25 van het 
kaderprogramma.

__________________ __________________
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 25 van het kaderprogramma en 
de daarin genoemde beginselen in acht moeten worden genomen.

Amendement 3

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 

(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 



PE522.975v01-00 8/13 PR\1009062NL.doc

NL

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.

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 in het 
kaderprogramma vastgestelde algemene 
beginselen van openheid en transparantie 
toe die een zo breed mogelijke deelname
van het bedrijfsleven en het mkb.

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt gewezen op de tijdens de onderhandelingen over Horizon 2020 
overeengekomen belangrijke beginselen met betrekking tot gezamenlijke technologie-
initiatieven en wat daarvan wordt verwacht, met name wat betreft artikel 25, maar ook artikel 
14 betreffende bredere deelname en artikel 25, lid 3, betreffende het mkb.

Amendement 4

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 
uniale programma's op het gebied van 
onder andere onderwijs, milieu, 
concurrentiekracht en kmo's, alsmede met 
de middelen van het cohesiebeleid en het 
beleid voor plattelandsontwikkeling, die 
specifiek kunnen helpen om het nationale 
en regionale onderzoeks- en 
innovatievermogen uit te breiden in het 
kader van strategieën voor slimme 
specialisaties.

(16) Overeenkomstig de algemene 
beginselen van het kaderprogramma en
om een maximale impact te bereiken, moet 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
biogebaseerde industrieën nauwe 
synergieën ontwikkelen met andere uniale 
programma's op het gebied van onder 
andere onderwijs, milieu, 
concurrentiekracht en kmo's, alsmede met 
de middelen van het cohesiebeleid en het 
beleid voor plattelandsontwikkeling, die 
specifiek kunnen helpen om het nationale 
en regionale onderzoeks- en 
innovatievermogen uit te breiden in het 
kader van strategieën voor slimme 
specialisaties.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig de artikelen 20 en 21 van het kaderprogramma.

Amendement 5

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 de 
bijdrage van de EU aan de acties verlenen 
via open en transparante procedures, 
hoofdzakelijk in de vorm van subsidies aan 
deelnemers na openbare en vergelijkende 
oproepen tot het indienen van voorstellen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De geplande afwijking van 
Verordening (EU) nr. … /2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 houdende de regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding 
van resultaten in het kader van "Horizon 
2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020)" lijkt 
gerechtvaardigd voor de specifieke 
operationele behoeften.

Or. en

Motivering

De rapporteur wenst reeds in dit stadium te vermelden dat de geplande afwijking 
aanvaardbaar lijkt. Voor een optimaal hefboomeffect op private investeringen zal de BBI voor 
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acties op het gebied van biogebaseerde industrieën (afgezien van innovatieve acties) slechts 
financiering verlenen aan de volgende soorten deelnemers: mkb, instellingen voor secundair 
en hoger onderwijs, non-profitorganisaties, ook als die de uitvoering van activiteiten voor 
onderzoek of technologische ontwikkeling als een van hun hoofdoogmerken hebben, het GCO 
en internationale Europese belangenorganisaties.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI moet op transparante 
wijze te werk gaan en alle relevante 
informatie aan haar bevoegde organen 
verstrekken, en haar activiteiten evenzo 
promoten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - alinea 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen aan de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van het 
kaderprogramma van Horizon 2020 en met 
name deel … van Besluit (EU) nr. …/2013 
van de Raad van … 2013 tot vaststelling 
van het specifieke programma van Horizon 
2020.

(a) bijdragen aan de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van het 
kaderprogramma van Horizon 2020 en met 
name aan de verwezenlijking van de 
onderzoeks- en innovatieprioriteiten die 
zijn vastgesteld in delen II.1 en III.2 … 
van Besluit (EU) nr. …/2013 van de Raad 
van … 2013 tot vaststelling van het 
specifieke programma van Horizon 2020.

Or. en
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Motivering

Aanvullingen om te verduidelijken dat het gezamenlijk technologie-initiatief de onderzoeks-
en innovatiedoelstellingen van Horizon 2020 moet volgen.

Amendement 9

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 1 000 miljoen EUR. De 
bijdrage wordt betaald uit de kredieten in 
de algemene begroting van de Unie 
gereserveerd voor het kaderprogramma 
Horizon 2020 en met name uit de 
toewijzingen voor de specifieke 
doelstellingen "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën" en "Voedselzekerheid, 
duurzame landbouw, marien en maritiem 
onderzoek en de bio-economie"
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.

Or. en

Motivering

Aanvullingen om te verduidelijken waar de toewijzingen in feite vandaan komen. Zie 
financieel memorandum.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De andere leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
dan de Unie brengen jaarlijks op uiterlijk 
31 januari rapport uit aan de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI over de waarde van de 
in elk van de voorafgaande begrotingsjaren 
geleverde bijdragen zoals bedoeld in het 
tweede lid.

3. De andere leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming BBI 
dan de Unie brengen jaarlijks op uiterlijk 
31 januari rapport uit aan de raad van 
bestuur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI over de waarde van de 
in elk van de voorafgaande begrotingsjaren 
geleverde bijdragen zoals bedoeld in het 
tweede lid. Ook de groep met 
vertegenwoordigers van de staten wordt 
tijdig in kennis gesteld.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 11 - punt 4 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de status van relevante nationale of 
regionale onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en de identificatie 
van mogelijke samenwerkingsgebieden, 
met inbegrip van de toepassing van 
relevante technologieën;

(a) de status van relevante nationale of 
regionale onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en de identificatie 
van mogelijke samenwerkingsgebieden, 
met inbegrip van de toepassing van 
relevante technologieën, om synergieën 
mogelijk te maken en overlapping te 
voorkomen;

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening van de 
Raad betreffende de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën. Dit vormt 
een belangrijk onderdeel van het pakket "investeringen in innovatie" in het kader van Horizon 
2020. Deze gemeenschappelijke onderneming bouwt voort op de ervaring die de afgelopen 
jaren is opgedaan. Daarbij heeft de EU een groot aantal projecten gefinancierd die bijdragen 
tot de vooruitgang van biogebaseerde industrieën. De transnationale en complexe aard van 
deze grote onderzoeks- en innovatie-uitdaging vereist dat aanvullende kennis en financiële 
middelen over de sectoren en grenzen heen worden gepoold. Het voorgestelde gezamenlijk 
technologie-initiatief zal het mogelijk maken de agenda en de middelen te coördineren.

Wat de meer horizontale amendementen betreft, is de rapporteur van mening dat de uitvoering 
van Horizon 2020 via publiek-private partnerschappen op grond van artikel 187 open, 
transparant, effectief en efficiënt moet zijn, en een brede reeks belanghebbenden die op hun 
specifieke gebieden actief zijn, de gelegenheid moet bieden deel te nemen. Daarom benadrukt 
de rapporteur hoe belangrijk het is dat de tijdens de onderhandelingen over Horizon 2020 
overeengekomen beginselen met betrekking tot publiek-private partnerschappen en wat 
daarvan wordt verwacht, in acht worden genomen. Dit is met name van belang voor de 
openheid en de transparantie.

Als uitvoeringsmaatregel van Horizon 2020 moet BBI uiteraard beantwoorden aan de 
onderzoeks- en innovatieprioriteiten van Horizon 2020 die in het kader van de uitdagingen 
"Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën" en 
"Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie" 
zijn vastgesteld. Met zijn amendementen vestigt de rapporteur de aandacht op dit 
rechtstreekse verband.

Ten slotte wenst de rapporteur te vermelden dat deze gemeenschappelijke onderneming zal 
worden uitgevoerd volgens de regels voor deelname aan Horizon 2020, met één afwijking. 
Voor een optimaal hefboomeffect op private investeringen zal de BBI voor acties op het 
gebied van biogebaseerde industrieën (afgezien van innovatieve acties) slechts financiering 
verlenen aan de volgende soorten deelnemers: mkb, instellingen voor secundair en hoger 
onderwijs, non-profitorganisaties, ook als die de uitvoering van activiteiten voor onderzoek of 
technologische ontwikkeling als een van hun hoofdoogmerken hebben, het GCO en 
internationale Europese belangenorganisaties. Zonder vooruit te lopen de formele procedure 
voor gedelegeerde handelingen wenst de rapporteur reeds in dit stadium te vermelden dat deze 
afwijking aanvaardbaar lijkt.


