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PR_NLE-CN_art55am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ett gemensamt företag för biobaserade industrier
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0496),

– med beaktande av artiklarna 187 och 188.1 i fördraget om Europeiska unionen, ), i 
enlighet med vilken/vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0257/2013),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7-0000/2013),

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr.../2013 av … 2013 om 
inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)20 syftar till att 
uppnå större påverkan på forskning och 
innovation genom att kombinera 
ramprogrammet Horisont 2020 och privata 

(3) Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr.../2013 av … 2013 om 
inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)20 syftar till att 
uppnå större påverkan på forskning och 
innovation genom att kombinera 
ramprogrammet Horisont 2020 och privata 
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medel i offentlig-privata partnerskap på 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft och bidra 
till att ta itu med samhällsproblem.
Europeiska unionens deltagande i dessa 
partnerskap kan ske i form av ekonomiska 
bidrag till gemensamma företag som 
inrättats på grundval av artikel 187 i 
fördraget inom ramen för beslut nr 
1982/2006/EG.

medel i offentlig-privata partnerskap på 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft, maximalt 
dra nytta av privata investeringar och 
bidra till att ta itu med samhällsproblem.
Dessa partnerskap bör vara grundade på 
ett långsiktigt engagemang, inbegripet ett 
balanserat bidrag från alla parter, samt 
vara ansvariga för uppnåendet av sina 
mål och stämma överens med unionens 
strategiska mål för forskning, utveckling 
och innovation. Dessa partnerskap ska 
förvaltas och drivas på ett öppet, 
insynsvänligt, verkningsfullt och effektivt 
sätt och ge en bred uppsättning 
intressenter som är verksamma på 
respektive partnerskaps specifika område 
möjlighet att medverka. Europeiska 
unionens deltagande i dessa partnerskap 
kan ske i form av ekonomiska bidrag till 
gemensamma företag som inrättats på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

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

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller de gemensamma teknikinitiativen och vad de bör medföra. I 
linje med skäl 40 i ramprogrammet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I enlighet med rådets beslut (EU) 
nr.../2013 om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av Horisont 
2020 (2014-2020)21 är det möjligt att 

(4) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr.../2013 av 
… 2013 om inrättande av Horisont 2020 
och rådets beslut (EU) nr .../2013 om 



PR\1009062SV.doc 7/13 PE522.975v01-00

SV

bevilja stöd till gemensamma företag som 
inrättats inom Horisont 2020 i enlighet 
med villkoren i det beslutet.

inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014-
2020)21 är det möjligt att bevilja stöd till 
gemensamma företag som inrättats inom 
Horisont 2020 i enlighet med villkoren i
den förordningen och i det beslutet, 
särskilt artikel 25 i ramprogrammet.

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

Or. en

Motivering

Det bör inte bara ges en hänvisning till det särskilda programmet utan även till 
ramprogrammet, eftersom det är viktigt för att bevisa efterlevnaden av artikel 25 i 
ramprogrammet och de principer som anges där.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Konsortiet är en ideell organisation som 
bildades för att representera den 
företagsgrupp som stöder det gemensamma 
teknikinitiativet för biobaserade industrier.
Dess medlemmar täcker hela biobaserade 
värdekedjan och består av stora industrier, 
små och medelstora företag, regionala 
kluster, europeiska branschorganisationer 
och europeiska teknikplattformar.
Konsortiet har som mål att garantera och 
främja de europeiska biobaserade 
industriernas tekniska och ekonomiska 
utveckling. Alla berörda aktörer längs den 
biobaserade värdekedjan kan ansöka om 
medlemskap. Konsortiet tillämpar 
allmänna principer om öppenhet och insyn 
i fråga om medlemskap, och eftersträvar ett 
omfattande näringslivsdeltagande.

(7) Konsortiet är en ideell organisation som 
bildades för att representera den 
företagsgrupp som stöder det gemensamma 
teknikinitiativet för biobaserade industrier.
Dess medlemmar täcker hela biobaserade 
värdekedjan och består av stora industrier, 
små och medelstora företag, regionala 
kluster, europeiska branschorganisationer 
och europeiska teknikplattformar.
Konsortiet har som mål att garantera och 
främja de europeiska biobaserade 
industriernas tekniska och ekonomiska 
utveckling. Alla berörda aktörer längs den 
biobaserade värdekedjan kan ansöka om 
medlemskap. Konsortiet tillämpar de
allmänna principer som fastställs i 
ramprogrammet om öppenhet och insyn i 
fråga om medlemskap, och eftersträvar
bredast möjliga deltagande från 
näringslivet och från små och medelstora 
företag.
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Or. en

Motivering

Detta tillägg betonar de viktiga principer som man enades om under förhandlingarna om 
Horisont 2020 när det gäller de gemensamma teknikinitiativen och vad de bör medföra, 
särskilt artikel 25, men även artikel 14 om att bredda deltagandet och artikel 25.3 om små 
och medelstora företag.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För största möjliga effekt bör det 
gemensamma företaget för biobaserade 
industrier utveckla nära synergier med 
andra unionsprogram på områden som 
utbildning, miljö, konkurrenskraft och små 
och medelstora företag, och med resurser 
från sammanhållningspolitiken och 
politiken för landsbygdsutveckling, som 
särskilt kan bidra till att stärka nationell 
och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

(16) I enlighet med ramprogrammets 
allmänna principer och för största möjliga 
effekt bör det gemensamma företaget för 
biobaserade industrier utveckla nära 
synergier med andra unionsprogram på 
områden som utbildning, miljö, 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, och med resurser från 
sammanhållningspolitiken och politiken för 
landsbygdsutveckling, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga inom 
ramen för strategier för smart 
specialisering.

Or. en

Motivering

I linje med artiklarna 20 och 21 i ramprogrammet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att uppnå sina mål bör det 
gemensamma företaget BBI ge finansiellt 
stöd främst i form av bidrag till deltagare 

(20) För att uppnå sina mål bör det 
gemensamma företaget BBI fördela EU-
stödet till verksamheterna i öppna och 
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efter öppna och konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar.

insynsvänliga förfaranden, främst i form 
av bidrag till deltagare efter öppna och 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Det förväntade undantaget från 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr … /2013 av den … 
2013 om reglerna för deltagande och 
spridning i Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) förefaller 
motiverat för specifika driftsbehov.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill redan på detta stadium hävda att det förväntade undantaget verkar 
motiverat. För att optimalt utnyttja privata investeringar ska BBI begränsa unionens 
verksamhetsfinansiering på området biobaserade industrier, förutom till innovation, till 
följande deltagartyper: små och medelstora företag, högre utbildningsanstalter, juridiska 
enheter utan vinstsyfte, inbegripet dem som har som ett av sina huvudmål att bedriva 
forskningsverksamhet eller teknisk utveckling, gemensamma forskningscentrum, 
internationella europeiska intresseorganisationer. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Det gemensamma företaget BBI bör 
bedriva sin verksamhet på ett öppet sätt 
och tillhandahålla berörda organ all 
relevant tillgänglig information samt 



PE522.975v01-00 10/13 PR\1009062SV.doc

SV

främja sin verksamhet i enlighet med 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att bidra till genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr.../2013 av den… 2013 om 
inrättande av ramprogrammet 
Horisont 2020 och särskilt del... i rådets 
beslut nr.../2013 EU .. av den 2013 om 
inrättandet av det särskilda programmet 
Horisont 2020.

(a) Att bidra till genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr.../2013 av den… 2013 om 
inrättande av ramprogrammet 
Horisont 2020 och särskilt
prioriteringarna för forskning och 
utveckling som fastställs i del II.1 och 
III.2 i rådets beslut (EU) nr .../2013 av den 
... 2013 om inrättandet av det särskilda 
programmet Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Tillägg som syftar till att mer uttryckligen ange att det gemensamma teknikinitiativet måste 
överensstämma med de forsknings- och innovationsmål som fastställs i Horisont 2020.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Maximalt bidrag från unionen, inklusive 
Efta-anslag till det gemensamma företaget 
BBI för att täcka administrativa kostnader 
och driftskostnader, ska vara 1 000 
miljoner euro. Bidraget ska betalas från de 
anslag i Europeiska unionens allmänna 
budget som avsatts för det särskilda 
programmet Horisont 2020 för

1. Maximalt bidrag från unionen, inklusive 
Efta-anslag till det gemensamma företaget 
BBI för att täcka administrativa kostnader 
och driftskostnader, ska vara 1 000 
miljoner euro. Bidraget ska betalas från de 
anslag i Europeiska unionens allmänna 
budget som avsatts för ramprogrammet
Horisont 2020, särskilt de anslag som 
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genomförande av Horisont 2020 i enlighet 
med de relevanta bestämmelserna i artikel 
58.1 c iv och i artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 för 
organ som avses i artikel 209 i den 
förordningen.

avsatts för de specifika målen Ledarskap 
inom möjliggörande teknik och 
industriteknik och Livsmedelstrygghet, 
hållbart jord- och skogsbruk, havs-, 
sjöfarts- och inlandsvattenforskning, samt 
bioekonomi, i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna i artikel 58.1 c iv och i 
artiklarna 60 och 61 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 för organ som avses 
i artikel 209 i den förordningen.

Or. en

Motivering

Tillägg för att förtydliga varifrån anslagen faktiskt kommer – se finansieringsöversikt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemmarna i det gemensamma 
företaget BBI andra än unionen ska varje år 
före den 31 januari till styrelsen för det 
gemensamma företaget BBI rapportera 
värdet av de bidrag som avses i punkt 2 
och som gjorts under de tidigare 
budgetåren.

3. Medlemmarna i det gemensamma 
företaget BBI andra än unionen ska varje år 
före den 31 januari till styrelsen för det 
gemensamma företaget BBI rapportera 
värdet av de bidrag som avses i punkt 2 
och som gjorts under de tidigare 
budgetåren. Även medlemsstaternas grupp 
ska informeras i god tid.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga – del 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Statusen hos aktuella nationella eller 
regionala program för forskning och 
innovation och fastställande av potentiella 

(a) Statusen hos aktuella nationella eller 
regionala program för forskning och 
innovation och fastställande av potentiella 
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samarbetsområden, däribland användning 
av relevant teknik.

samarbetsområden, däribland användning 
av relevant teknik för att möjliggöra 
synergier och undvika överlappning.

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om rådets förordning om det gemensamma 
företaget för biobaserade industrier som en viktig del av investeringspaketet för innovation 
inom ramen för Horisont 2020. Detta gemensamma företag bygger på erfarenheterna från de 
senaste åren där har EU finansierat ett stort antal projekt för att bidra till utvecklingen av 
biobaserade industrier. Denna stora forsknings- och innovationsuppgift är gränsöverskridande 
och komplex, vilket förutsätter att komplementär kunskap och finansiella resurser slås ihop 
över sektors- och landsgränser. Det föreslagna gemensamma teknikinitiativet möjliggör den 
samordning av dagordningar och resurser som krävs.

Beträffande de tämligen horisontella ändringsförlagen är föredraganden av den åsikten att 
genomförandet av Horisont 2020 genom offentlig-privata partnerskap i enlighet med 
artikel 187 bör drivas på ett öppet, insynsvänligt, verkningsfullt och effektivt sätt och ge en 
bred uppsättning intressenter som är verksamma på respektive partnerskaps specifika område 
möjlighet att medverka. Föredraganden betonar därför vikten av att man följer de principer 
som man enats om under förhandlingarna om Horisont 2020 beträffande de offentlig-privata 
partnerskapen och vad de bör medföra. Detta är särskilt viktigt när det gäller öppenhet och 
insynsvänlighet.

Eftersom det gemensamma företaget för biobaserade industrier är en genomförandeåtgärd 
under Horisont 2020 är det uppenbart att det måste stämma överens med de forsknings- och 
innovationsprioriteringar för Horisont 2020 som fastställs i delarna Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik och Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och 
skogsbruk, havs-, sjöfarts- och inlandsvattenforskning, samt bioekonomi. Föredraganden 
bekräftar i sina ändringsförslag denna direkta koppling. 

Slutligen skulle föredraganden vilja nämna att detta gemensamma företag kommer att 
genomföras i linje med bestämmelserna om deltagande i Horisont 2020, med ett undantag: 
För att optimalt utnyttja privata investeringar ska BBI begränsa unionens 
verksamhetsfinansiering på området biobaserade industrier, förutom för innovation, till 
följande deltagartyper: små och medelstora företag, högre utbildningsanstalter, juridiska 
enheter utan vinstsyfte, inbegripet dem som har som ett av sina huvudmål att bedriva 
forskningsverksamhet eller teknisk utveckling, Gemensamma forskningscentret och 
internationella europeiska intresseorganisationer. Utan att föregripa det formella förfarandet 
för delegerade akter vill föredraganden redan på detta stadium konstatera att det förväntade 
undantaget verkar motiverat.


