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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] 2013 o okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020)20

Obzorje 2020 je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev okvirnega programa Obzorje 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
Unije na področju konkurenčnosti in 
pomagale pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi. Unija lahko v navedenih 
partnerstvih sodeluje s finančnimi 
prispevki za skupna podjetja, ustanovljena 
na podlagi člena 187 Pogodbe v skladu s 
Sklepom št. 1982/2006/ES.

(3) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…] 2013 o okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020)20

Obzorje 2020 je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev okvirnega programa Obzorje 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
Unije na področju konkurenčnosti, 
spodbudile zasebne naložbe in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. Ta 
partnerstva bi morala temeljiti na 
dolgoročni zavezanosti, ki vključuje 
uravnotežen prispevek vseh partnerjev, 
nositi bi morala odgovornost za doseganje 
svojih ciljev in biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije na področju raziskav, razvoja 
in inovacij. Upravljanje in delovanje teh 
partnerstev bi moralo biti odprto, 
pregledno, učinkovito in uspešno, 
sodelovanje v njih pa bi morali omogočiti 
širokemu krogu zainteresiranih strani, 
dejavnih na posameznih področjih. Unija 
lahko v navedenih partnerstvih sodeluje s 
finančnimi prispevki za skupna podjetja, 
ustanovljena na podlagi člena 187 Pogodbe 
v skladu s Sklepom št. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
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20 UL … [OP O2020]. 20 UL … [OP O2020].

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Konzorcij BIC je nepridobitna 
organizacija, ustanovljena za zastopanje 
skupine podjetij, ki podpira skupno 
tehnološko pobudo za industrijske panoge, 
ki temeljijo na rabi biomase. Njegovi člani 
prihajajo iz celotne vrednostne verige na 
področju biomase, vključujejo pa velika 
podjetja, mala in srednje velika podjetja
(MSP), regionalne grozde, evropska 
trgovinska združenja in evropske 
tehnološke platforme. Njegov cilj je 
zagotavljati in spodbujati tehnološki in 
gospodarski razvoj industrijskih panog, ki 
temeljijo na rabi biomase, v Evropi. Za 
članstvo v njem lahko zaprosijo vse 
zainteresirane strani vzdolž vrednostne 
verige na področju biomase. Konzorcij 
sledi splošnima načeloma odprtosti in 
preglednosti članstva, kar zagotavlja široko
vključenost industrije.

(7) Konzorcij BIC je nepridobitna 
organizacija, ustanovljena za zastopanje 
skupine podjetij, ki podpira skupno 
tehnološko pobudo za industrijske panoge, 
ki temeljijo na rabi biomase. Njegovi člani 
prihajajo iz celotne vrednostne verige na 
področju biomase, vključujejo pa velika 
podjetja, mala in srednje velika podjetja
(MSP), regionalne grozde, evropska 
trgovinska združenja in evropske 
tehnološke platforme. Njegov cilj je 
zagotavljati in spodbujati tehnološki in 
gospodarski razvoj industrijskih panog, ki 
temeljijo na rabi biomase, v Evropi. Za 
članstvo v njem lahko zaprosijo vse 
zainteresirane strani vzdolž vrednostne 
verige na področju biomase. Konzorcij 
sledi splošnima načeloma odprtosti in 
preglednosti članstva in odločanja,
določenima v okvirnem programu, kar 
zagotavlja kar najširšo vključenost 
industrije in MSP.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Nekateri največji viri biomase v 
Uniji se nahajajo v njenih najredkeje 
poseljenih regijah. Zato je pomembno, da 
delo skupnega podjetja in ponujene 
priložnosti dosežejo tudi bolj oddaljene 
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regije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Skupna tehnološka pobuda za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, bi morala omiliti različne vrste 
tržnih slabosti, ki odvračajo zasebne 
naložbe v predkonkurenčne raziskovalne, 
predstavitvene in uvajalne dejavnosti za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, v Evropi. Zlasti bi morala
preveriti razpoložljivost zanesljive oskrbe z
biomaso, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
druge konkurenčne družbene in okoljske 
zahteve, ter podpreti razvoj naprednih 
predelovalnih tehnologij, obsežnih 
predstavitvenih dejavnosti in instrumentov 
politike, da bi se tako zmanjšalo tveganje 
pri zasebnih naložbah v raziskave in 
inovacije za razvoj trajnostnih in 
konkurenčnih proizvodov na biološki 
osnovi in biogoriv.

(11) Skupna tehnološka pobuda za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, bi morala omiliti različne vrste 
tržnih slabosti, ki odvračajo zasebne 
naložbe v predkonkurenčne raziskovalne, 
predstavitvene in uvajalne dejavnosti za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, v Evropi. Zlasti bi morala 
preveriti stalno razpoložljivost zanesljive
oskrbe s trajnostno proizvedeno biomaso, 
pri čemer bi bilo treba upoštevati druge 
konkurenčne družbene in okoljske zahteve 
ter podpreti razvoj naprednih predelovalnih 
tehnologij velikega in malega obsega, 
obsežnih predstavitvenih dejavnosti (zlasti
ob upoštevanju posameznih kmetijskih 
subjektov in kmetijskih območij) in 
instrumentov politike, da bi se tako 
zmanjšalo tveganje pri zasebnih naložbah v 
raziskave in inovacije za razvoj trajnostnih 
in konkurenčnih proizvodov na biološki 
osnovi in biogoriv ter da bi imele vse 
zainteresirane strani, tudi tiste s 
podeželskih območij, koristi od takšne 
pobude.

Obrazložitev

Dostop do znanja, izsledkov raziskav in najnovejših tehnologij je zelo pomemben in kmetje bi 
ga morali izkoristiti, da bodo s svojimi prizadevanji lahko dosegali najboljše možne rezultate. 
Zato bi morala skupna tehnološka pobuda zagotoviti, da rezultati njenih raziskav in 
dejavnosti na področju novih tehnologij dosežejo tudi najmanjše subjekte na vseh stopnjah 
vrednostne verige, kar v tem primeru vključuje kmete.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Skupna tehnološka pobuda za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, bi morala biti javno-zasebno 
partnerstvo, namenjeno povečanju naložb v 
razvoj trajnostnega industrijskega sektorja, 
ki temelji na rabi biomase, v Evropi.
Zagotoviti bi morala okoljske in družbeno-
gospodarske koristi za evropske državljane, 
povečati konkurenčnost Evrope in 
prispevati k temu, da se uveljavi kot 
ključni akter pri raziskavah, predstavitvi in 
uvajanju naprednih proizvodov na biološki 
osnovi in biogoriv.

(12) Skupna tehnološka pobuda za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, bi morala biti javno-zasebno 
partnerstvo, namenjeno povečanju in 
širjenju naložb v razvoj trajnostnega 
industrijskega sektorja, ki temelji na rabi 
biomase, v Evropi, saj lahko bioindustrija 
pomembno prispeva k doseganju cilja 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti 
do leta 2020. Zagotoviti bi morala okoljske 
in družbeno-gospodarske koristi za 
evropske državljane, povečati 
konkurenčnost Evrope in prispevati k 
temu, da se uveljavi kot ključni akter pri 
raziskavah, predstavitvi in uvajanju 
naprednih proizvodov na biološki osnovi in 
biogoriv.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Cilj skupne tehnološke pobude za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, je izvajati program raziskav in 
inovacij v Evropi, s katerim se bo ocenila 
razpoložljivost obnovljivih bioloških virov, 
ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo 
materialov na biološki osnovi, ter na 
podlagi tega podpreti oblikovanje 
trajnostnih vrednostnih verig na področju 
biomase. Te dejavnosti bi bilo treba 
izvajati v sodelovanju med zainteresiranimi 
stranmi vzdolž celotnih vrednostnih verig 
na področju biomase, vključno s primarno 
proizvodnjo in predelovalnimi 

(13) Cilj skupne tehnološke pobude za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, je izvajati program raziskav in 
inovacij v Evropi – bioindustrija je 
namreč temelj biogospodarstva v smislu 
spodbujanja gospodarske rasti in 
ustvarjanja delovnih mest –, s katerim se 
bo ocenila razpoložljivost obnovljivih 
bioloških virov, ki jih je mogoče uporabiti 
za proizvodnjo materialov na biološki 
osnovi, ter na podlagi tega podpreti 
oblikovanje trajnostnih vrednostnih verig 
na področju biomase. Te dejavnosti bi bilo 
treba izvajati v odprtem in preglednem
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industrijami, blagovnimi znamkami, MSP, 
raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter 
univerzami.

sodelovanju med zainteresiranimi stranmi 
vzdolž celotnih vrednostnih verig na 
področju biomase, vključno s primarno 
proizvodnjo in predelovalnimi 
industrijami, blagovnimi znamkami, MSP, 
raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter 
univerzami.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi se dosegel največji učinek, bi 
moralo Skupno podjetje za industrijske 
panoge, ki temeljijo na rabi biomase, 
razviti tesne sinergije z drugimi programi 
Unije, na primer na področju 
izobraževanja, okolja, konkurenčnosti in 
MSP, ter s skladi kohezijske politike in 
politiko za razvoj podeželja, ki lahko 
posebej pomagajo pri krepitvi nacionalnih 
in regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

(16) Da bi se dosegel največji učinek, bi 
moralo Skupno podjetje za industrijske 
panoge, ki temeljijo na rabi biomase, 
razviti tesne sinergije z drugimi programi 
Unije, na primer na področju 
izobraževanja, okolja, konkurenčnosti in 
MSP, ter s skladi kohezijske politike in 
politiko za razvoj podeželja, ki lahko 
posebej pomagajo pri krepitvi nacionalnih 
in regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije. Bistveno je okrepiti 
sodelovanje, komuniciranje in 
komplementarnost z drugimi politikami in 
skladi ter poiskati priložnosti 
navzkrižnega financiranja. Nadvse 
pomembno je, da ustrezne zainteresirane 
strani prejmejo informacije o dejavnostih 
skupnega podjetja in možnostih za 
podpiranje vzpostavitve trajnostnih 
vrednostnih verig na področju biomase.

Obrazložitev

Boljše usklajevanje, komuniciranje in skladnost z drugimi politikami ter navzkrižno 
financiranje so bistveni ukrepi za uspešno izvajanje projektov v okviru skupne tehnološke 
pobude. Ti ukrepi bodo olajšali uvajanje novih tehnoloških rešitev, nakup nove opreme, 
izboljšanje infrastrukture in usposabljanje. 
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Skupna tehnološka pobuda za 
industrijske panoge, ki temeljijo na rabi 
biomase, bi morala temeljiti na pristopu 
od spodaj navzgor, ki je velikega pomena 
za izkoriščanje potenciala vseh regij, in 
zlasti na podpori lokalnim in regionalnim 
ukrepom ob stalnem stiku z lokalnimi in 
regionalnimi oblastmi. To bi moralo 
okrepiti ozaveščenost javnosti o pomenu 
biogospodarstva in ogromnih koristih, ki
jih to prinaša. Uporabiti bi bilo treba 
strokovno znanje posameznih regij, 
okrepiti sodelovanje med znanostjo, 
podjetji in javnimi organi v okviru tako 
imenovane trojne spirale, katere cilj je 
zgraditi odprto in široko gospodarstvo, da 
se olajša čezmejni pretok naložb in 
spodbudi učinkovito sodelovanje, osnova 
za to pa sta konkurenčno dopolnjevanje in 
optimalna uporaba raziskovalne 
infrastrukture med posameznimi 
znanstvenimi ustanovami ter med 
znanstvenimi ustanovami in podjetji. 

Obrazložitev

Pristop od spodaj navzgor povečuje usklajenost odločitev, sprejetih na lokalni ravni, 
izboljšuje kakovost vodenja, prispeva k krepitvi socialnega kapitala v regijah in spodbuja 
uporabo inovativnih rešitev. 

Večja ozaveščenost javnosti o biogospodarstvu in vzpostavitvi družbe, ki temelji na 
obnovljivih bioloških virih, je eden ključnih dejavnikov pri hitrejšem prehodu na industrijo, ki 
temelji na obnovljivih bioloških virih v Evropi. 

Regije so bližje javnosti in povezujejo raziskovalne institucije, podjetja, lokalne in regionalne 
organe ter civilno družbo. Njihova vloga pri ozaveščanju javnosti je torej ključna, zato bi bilo 
treba to vključiti v besedilo.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skupno podjetje BBI bi moralo za 
dosego svojih ciljev zagotavljati finančno 
podporo, predvsem z dodeljevanjem 
nepovratnih sredstev udeležencem na 
podlagi javnih in konkurenčnih razpisov za 
zbiranje predlogov.

(20) Skupno podjetje BBI bi moralo za 
dosego svojih ciljev zagotavljati finančno 
podporo, predvsem z dodeljevanjem 
nepovratnih sredstev udeležencem na 
podlagi javnih in preglednih konkurenčnih 
razpisov za zbiranje predlogov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi imeli manjši akterji in 
financerji podobne koristi, morajo biti vsi 
prispevki in izbira projektov v celoti 
pregledni in odprti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k ciljem skupne tehnološke 
pobude za industrijske panoge, ki temeljijo 
na rabi biomase, za z viri bolj gospodarno 
in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo 
ter povečanje gospodarske rasti in 
zaposlovanja, zlasti na podeželju, z 
razvojem trajnostnih in konkurenčnih 
industrijskih panog, ki temeljijo na rabi 
biomase, v Evropi, ki bodo temeljile na 
naprednih biorafinerijah, ki se trajnostno 
oskrbujejo z biomaso, ter zlasti:

(b) prispevati k ciljem skupne tehnološke 
pobude za industrijske panoge, ki temeljijo 
na rabi biomase, za z viri bolj gospodarno 
in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo 
ter pospeševanje gospodarske rasti in
povečanje zaposlovanja, zlasti na 
podeželju in na območjih z velikimi viri 
biomase ter možnostmi za razvoj 
proizvodov na biološki osnovi, z razvojem 
trajnostnih in konkurenčnih industrijskih 
panog, ki temeljijo na rabi biomase, v 
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Evropi, ki bodo temeljile na naprednih 
biorafinerijah, ki se trajnostno oskrbujejo z 
biomaso, ter zlasti:

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predstaviti tehnologije, ki omogočajo 
nove kemične sestavine, nove materiale in 
nove potrošniške izdelke iz evropske 
biomase ter ne potrebujejo fosilnih virov;

(c) predstaviti in spodbujati tehnološke 
rešitve velikega in majhnega obsega, ki 
omogočajo nove kemične sestave, nove 
materiale in nove potrošniške izdelke iz
trajnostno proizvedene evropske biomase 
ter ne potrebujejo fosilnih virov; obenem 
pa podpirati inovacije ter iskati nove vire 
rasti, ki bodo omogočili polno koriščenje 
intelektualnega kapitala; 

Obrazložitev

Boljša in učinkovitejša promocija inovativnih tehnologij bo pospešila njihovo uporabo na 
vseh ravneh vrednostne verige biomaterialov. 

Polno koriščenje intelektualnega kapitala (človeških virov v podjetjih, strokovnjakov in 
znanstvenikov) bo pospešilo razvoj Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na 
rabi biomase, in vseh ukrepov, katerih cilj je spodbujanje uspešnega biogospodarstva, kar bo 
posledično okrepilo konkurenčnost Evrope v svetovnem merilu. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razviti poslovne modele, ki povezujejo 
gospodarske akterje vzdolž celotne 
vrednostne verige od dobave biomase v 
obrate rafinerij do dobave materialov iz 
biomase, kemikalij in goriv potrošnikom, 
vključno z vzpostavitvijo novih 

(d) razviti poslovne modele, ki povezujejo 
gospodarske akterje vzdolž celotne 
vrednostne verige od dobave biomase v 
obrate rafinerij do dobave materialov iz 
biomase, kemikalij in goriv potrošnikom, 
vključno z vzpostavitvijo novih 
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medsektorskih povezav in podporo 
medpanožnim grozdom, ter

medsektorskih povezav, podporo 
medpanožnim grozdom in razvojem 
medregionalnega in nadnacionalnega 
sodelovanja, ter

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b – podtočka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vzpostaviti vodilne obrate biorafinerij, 
ki uporabljajo tehnologije in poslovne 
modele za materiale, kemikalije in goriva 
na biološki osnovi, ter predstaviti 
izboljšave stroškov in učinkovitosti na 
ravní, ki so konkurenčne alternativam na 
osnovi fosilnih goriv.

(e) vzpostaviti vodilne obrate biorafinerij, 
ki uporabljajo tehnologije in poslovne 
modele za materiale, kemikalije in goriva,
na biološki osnovi, ki so trajnostni, ter 
predstaviti izboljšave stroškov in 
učinkovitosti na ravní, ki so konkurenčne 
alternativam na osnovi fosilnih goriv.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) zagotoviti, da se rezultati raziskav 
inovativnih biogospodarskih tehnologij 
posredujejo vsem subjektom, vključno s 
posameznimi kmeti, da jih lahko vsi kar 
najbolj izkoristijo. 

Obrazložitev

Sedanje strukturne razmere v kmetijstvu in povezanih sektorjih ter pomanjkanje lastnih virov 
pomenijo, da subjekti nimajo vedno informacij o tem, kako dostopati do inovativnih 
tehnologij. Pojavljajo se tudi druge težave, zlasti v zvezi s hitrim prenosom znanstvenih 
spoznanj.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izvaja dejavnosti informiranja, 
sporočanja, uporabe in razširjanja, pri 
čemer smiselno uporablja določbe člena 22 
Uredbe (EU) št. …/2013 [okvirni program 
Obzorje 2020];

(h) izvaja dejavnosti informiranja, 
sporočanja, promocije, uporabe in 
razširjanja, pri čemer smiselno uporablja 
določbe člena 22 Uredbe (EU) št. …/2013 
[okvirni program Obzorje 2020];

Obrazložitev

Boljša in učinkovitejša promocija inovativnih tehnologij bo pospešila njihovo uporabo na 
vseh ravneh vrednostne verige biomaterialov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga I – del 11 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stanjem ustreznih nacionalnih ali 
regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
programov ter opredelitvijo morebitnih 
področij sodelovanja, vključno z uporabo 
zadevnih tehnologij;

(a) stanjem ustreznih nacionalnih ali 
regionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
programov ter opredelitvijo morebitnih 
področij sodelovanja, vključno z uporabo 
zadevnih tehnologij, da bi omogočili 
sinergije in preprečili prekrivanje;
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