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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

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

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020) sigtes 
der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
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 være 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 artikel 187 i traktaten i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF.

__________________ __________________
20 EUT … [FP H2020]. 20 EUT … [FP H2020].
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) BIC er en ikke-udbyttegivende 
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 ikke-udbyttegivende 
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 og beslutningstagning sikres 
den bredest mulige deltagelse fra 
industrien og SMV'er.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Nogle af Unionens største 
biomasseressourcer findes i dens tyndest 
befolkede områder. Det er derfor af 
afgørende betydning, at 
fællesforetagendets arbejde og de 
muligheder, som tilbydes, også når ud til 
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disse mere afsidesliggende områder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det fælles teknologiinitiativ om 
biobaserede industrier bør afhjælpe de 
forskellige typer af markedssvigt, der 
modvirker private investeringer i 
prækompetitive forsknings-, 
demonstrations- og udbredelsesaktiviteter 
for biobaserede industrier i Europa. Det bør 
navnlig vurdere adgangen til pålidelige 
forsyninger af biomasse under hensyntagen 
til andre konkurrerende samfunds- og 
miljøkrav og støtte udviklingen af 
avancerede forarbejdningsteknologier, 
demonstrationsaktiviteter i stor skala og 
politikinstrumenter og derved mindske 
risikoen for private forsknings- og 
innovationsinvesteringer ved udviklingen 
af bæredygtige og konkurrencedygtige 
biobaserede produkter og biobrændstoffer.

(11) Det fælles teknologiinitiativ om 
biobaserede industrier bør afhjælpe de 
forskellige typer af markedssvigt, der 
modvirker private investeringer i 
prækompetitive forsknings-, 
demonstrations- og udbredelsesaktiviteter 
for biobaserede industrier i Europa. Det bør 
navnlig vurdere den vedvarende adgang til 
pålidelige og bæredygtigt producerede
forsyninger af biomasse under hensyntagen 
til andre konkurrerende samfunds- og 
miljøkrav og støtte udviklingen af udbredte 
og mindre udbredte avancerede 
forarbejdningsteknologier, 
demonstrationsaktiviteter i stor skala 
(under særlig hensyntagen til de enkelte 
landbrugsenheder og landbrugsområder) 
og politikinstrumenter og derved mindske 
risikoen for private forsknings- og 
innovationsinvesteringer ved udviklingen 
af bæredygtige og konkurrencedygtige 
biobaserede produkter og biobrændstoffer 
og give alle interesserede parter, herunder 
i landdistrikterne, mulighed for at nyde 
godt af et sådant initiativ.

Begrundelse

Adgang til viden, forskningsresultater og den seneste teknologi er af stor betydning, og 
landbrugerne bør nu kunne nyde godt heraf for at få mest muligt ud af deres indsats. Det 
fælles teknologiinitiativ bør derfor sikre, at resultaterne af dets forskning og virksomhed på 
området for ny teknologi også når ud til de mindste enheder på alle trin i værdikæden, hvilket 
i dette tilfælde indbefatter landbrugere.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det fælles teknologiinitiativ for 
biobaserede industrier bør være et 
offentlig-privat partnerskab, der sigter mod 
at øge investeringerne i udviklingen af en 
bæredygtig biobaseret industrisektor i 
Europa. Den bør tilvejebringe 
samfundsøkonomiske fordele for de 
europæiske borgere, øge Europas 
konkurrenceevne og bidrage til at placere 
Europa som en central aktør inden for 
forskning, demonstration og udbredelse af 
avancerede biobaserede produkter og 
biobrændstoffer.

(12) Det fælles teknologiinitiativ for 
biobaserede industrier bør være et 
offentlig-privat partnerskab, der sigter mod 
at øge og sprede investeringerne i 
udviklingen af en bæredygtig biobaseret 
industrisektor i Europa, eftersom 
bioindustrien kan yde et værdifuldt bidrag 
til at nå målet om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst senest i 
2020. Den bør tilvejebringe 
samfundsøkonomiske fordele for de 
europæiske borgere, øge Europas 
konkurrenceevne og bidrage til at placere 
Europa som en central aktør inden for 
forskning, demonstration og udbredelse af 
avancerede biobaserede produkter og 
biobrændstoffer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Formålet med det fælles 
teknologiinitiativ for biobaserede industrier 
er at gennemføre et program med 
forsknings- og innovationsaktiviteter i 
Europa, hvor man vurderer adgangen til 
vedvarende biologiske ressourcer, der kan 
anvendes til produktion af biobaserede 
materialer og på dette grundlag støtte 
etableringen af bæredygtige biobaserede 
værdikæder. Disse aktiviteter bør udføres 
gennem samarbejde mellem interessenter 
hele vejen langs de biobaserede 
værdikæder, herunder primærproduktion 
og forædlingsindustrier, forbrugermærker, 

(13) Da bioindustrien udgør en hjørnesten 
i bioøkonomien med hensyn til at 
stimulere økonomisk vækst og skabe 
beskæftigelse, er formålet med det fælles 
teknologiinitiativ for biobaserede industrier 
at gennemføre et program med forsknings-
og innovationsaktiviteter i Europa, hvor 
man vurderer adgangen til vedvarende 
biologiske ressourcer, der kan anvendes til 
produktion af biobaserede materialer og på 
dette grundlag støtte etableringen af 
bæredygtige biobaserede værdikæder. 
Disse aktiviteter bør udføres gennem et 
åbent og gennemsigtigt samarbejde 
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SMV'er, forsknings- og teknologicentre 
samt universiteter.

mellem interessenter hele vejen langs de 
biobaserede værdikæder, herunder
primærproduktion og forædlingsindustrier, 
forbrugermærker, SMV'er, forsknings- og 
teknologicentre samt universiteter.

Ændringsforslag 7

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) 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. Det er 
af afgørende betydning at forbedre 
samordningen, kommunikationen og 
komplementariteten med andre politikker 
og fonde samt at finde muligheder for 
krydsfinansiering. Det er ligeledes af 
afgørende betydning, at oplysninger om 
fællesforetagendets aktiviteter og 
muligheder for at støtte oprettelsen af 
bæredygtige biobaserede værdikæder 
tilbydes relevante aktører.

Begrundelse

Bedre samordning, kommunikation og komplementaritet med andre politikker og 
krydsfinansiering er foranstaltninger, der er af afgørende betydning for en vellykket 
gennemførelse af projekterne under det fælles teknologiinitiativ. Det vil gore det det lettere at 
gennemføre nye teknologiske løsninger, indkøbe nyt udstyr samt at forbedre infrastruktur og 
faglig uddannelse. 
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Fælles teknologiinitiativer om 
biobaserede industrier bør være baseret 
på en græsrodstilgang, som er af 
kæmpestor betydning for at udnytte 
potentialet i alle regioner og navnlig for at 
støtte lokale og regionale 
foranstaltninger, samtidig med at man er i 
konstant kontakt med de lokale og 
regionale myndigheder. Dette bør øge 
offentlighedens opmærksomhed på 
bioøkonomien og de kæmpestore fordele, 
den medfører. Den bør trække på 
regionernes specialviden, øge samarbejdet 
mellem forskning, virksomheder og 
offentlige myndigheden inden for det 
såkaldte triple helix-koncept, der har til 
formål at opbygge en åben og ekspansiv 
økonomi, at fremme 
investeringsstrømmen på tværs af 
grænserne og tilskynde til effektivt 
samarbejde. Grundlaget for dette er 
konkurrencemæssig komplementaritet og 
optimal anvendelse af 
forskningsinfrastruktur mellem 
forskningsinstanser samt mellem 
forskningsinstanser og erhvervslivet. 

Begrundelse

En græsrodstilgang øger sammenhængen mellem de afgørelser, der træffes på lokalt niveau, 
forbedrer ledelseskvaliteten, bidrager til at styrke den sociale kapital i regionerne og 
tilskynder til anvendelse af innovative løsninger. 

En forøgelse af offentlighedens opmærksomhed på bioøkonomien og på at etablere et 
biobaseret samfund er en af de afgørende faktorer, der kan fremskynde en fuldstændig 
omstilling til en industri, der er baseret på vedvarende biologiske ressourcer i Europa. 

Regionerne er tættest på offentligheden og står som et element, der bringer institutioner, 
virksomheder, lokale og regionale myndigheder og civilsamfundet nærmere hinanden. De 
spiller derfor en afgørende rolle med hensyn til at øge offentlighedens bevidsthed og bør 
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medtages i ordlyden.

Ændringsforslag 9

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 økonomisk 
støtte, hovedsageligt i form af tilskud på 
baggrund af åbne og gennemsigtige
indkaldelser af konkurrerende forslag.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a)For at sikre, at mindre aktører og 
investorer også nyder tilsvarende godt af 
initiativet, skal alle bidrag og udvælgelsen 
af projekter ske på en fuldstændig 
gennemsigtig og åben måde.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til målsætningerne for det 
fælles teknologiinitiativ for biobaserede 
industrier om en mere ressourceeffektiv og 
bæredygtig lavemissionsøkonomi og til 
stigende økonomisk vækst og 
beskæftigelse, navnlig i landdistrikterne, 

b) at bidrage til målsætningerne for det 
fælles teknologiinitiativ for biobaserede 
industrier om en mere ressourceeffektiv og 
bæredygtig lavemissionsøkonomi og til 
stigende økonomisk vækst og 
beskæftigelse, navnlig i landdistrikterne og 
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ved at udvikle bæredygtige og 
konkurrencedygtige biobaserede industrier 
i Europa baseret på avancerede 
bioraffinaderier, der skaffer deres biomasse 
på en bæredygtig måde, og navnlig at:

i områder med store biomasseressourcer
og potentiale for udvikling af biobaserede 
produkter, ved at udvikle bæredygtige og 
konkurrencedygtige biobaserede industrier 
i Europa baseret på avancerede 
bioraffinaderier, der skaffer deres biomasse 
på en bæredygtig måde, og navnlig at:

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) demonstrere teknologier, der giver 
mulighed for at skabe nye kemiske 
byggesten, nye materialer og nye 
forbrugerprodukter af europæisk biomasse, 
som erstatter behovet for fossilbaserede rå-
og hjælpestoffer

c) demonstrere og fremme teknologiske 
løsninger i stor og mindre målestok, der 
giver mulighed for at skabe nye kemiske 
byggesten, nye materialer og nye 
forbrugerprodukter af bæredygtigt 
produceret europæisk biomasse, som 
erstatter behovet for fossilbaserede rå- og 
hjælpestoffer; støtter desuden innovation 
og bestræbelserne på at finde nye 
vækstkilder, som gør det muligt at udnytte 
den intellektuelle kapital fuldt ud; 

Begrundelse

Bedre og mere effektiv fremme af innovative teknologier vil øge anvendelsen af dem på alle 
niveauer i biomaterialernes værdikæde. 

Fuld udnyttelse af den intellektuelle kapital (menneskelige ressourcer i virksomheder, 
eksperter og forskere) vil fremskynde udviklingen af fællesforetagendet for biobaserede 
industrier og af alle foranstaltninger, der har til formål at fremme en blomstrende 
bioøkonomi, og vil dermed styrke Europas konkurrenceevne på verdensplan. 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikle forretningsmodeller, der 
integrerer økonomiske aktører i hele 
værdikæden lige fra levering af biomasse 
til bioraffinaderier til forbrugere af 
biobaserede materialer, kemikalier og 
brændstoffer, herunder gennem etablering 
af nye samspil på tværs af sektorer og
støtte til klynger på tværs af brancher

d) udvikle forretningsmodeller, der 
integrerer økonomiske aktører i hele 
værdikæden lige fra levering af biomasse 
til bioraffinaderier til forbrugere af 
biobaserede materialer, kemikalier og 
brændstoffer, herunder gennem etablering 
af nye samspil på tværs af sektorer, støtte 
til klynger på tværs af brancher samt 
udvikling af interregionalt og 
tværnationalt samarbejde

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) etablering af flagskibs-bioraffinaderier, 
der anvender teknologier og 
forretningsmodeller til biobaserede 
materialer, kemikalier og brændstoffer og 
demonstrerer omkostnings- og 
resultatforbedringer på niveauer, der kan 
sammenlignes med fossilbaserede 
alternativer.

e) etablere flagskibs-bioraffinaderier, der 
anvender teknologier og 
forretningsmodeller til biobaserede 
materialer, kemikalier og brændstoffer, 
som er bæredygtige, og demonstrerer 
omkostnings- og resultatforbedringer på 
niveauer, der kan sammenlignes med 
fossilbaserede alternativer.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) sikre, at resultaterne af forskning i 
innovative bioøkonomiteknologier bringes 
videre til alle enheder, herunder de 
enkelte landbrugere, for at alle kan få 
størst mulig nytte af dem: 
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Begrundelse

De nuværende strukturelle forhold i landbruget og beslægtede sektorer og det alt for lave 
niveau af egne ressourcer betyder, at enhederne ikke altid har oplysninger om, hvordan de 
skal få adgang til innovative teknologier. Der opstår også andre problemer med hensyn til 
hurtig anvendelse af den forskningsmæssige viden.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag – del 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) informations-, kommunikations-, 
udnyttelses- og formidlingsaktiviteter ved 
anvendelse af bestemmelserne i artikel 22 i 
forordning (EU) nr. …/2013 [Horisont 
2020-rammeprogrammet]

h) informations-, kommunikations-, 
fremme-, udnyttelses- og 
formidlingsaktiviteter ved anvendelse af 
bestemmelserne i artikel 22 i forordning 
(EU) nr. …/2013 [Horisont 2020-
rammeprogrammet]

Begrundelse

Bedre og mere effektiv fremme af innovative teknologier vil øge anvendelsen af dem på alle 
niveauer i biomaterialernes værdikæde.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – nr. 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 give mulighed for synergier 
og undgå overlapninger
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