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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

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 
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.

(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 
medel i offentlig-privata partnerskap på 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till unionens bredare 
mål i fråga om konkurrenskraft, öka de 
privata investeringarna och bidra till att ta 
itu med samhällsproblem. Dessa 
partnerskap bör bygga på ett långsiktigt 
engagemang, med ett balanserat bidrag 
från alla partner, ansvara för att deras 
målsättningar uppnås och stämma 
överens med unionens strategiska mål för 
forskning, utveckling och innovation. 
Partnerskapen bör förvaltas och drivas på 
ett öppet, insynsvänligt, ändamålsenligt 
och effektivt sätt, och en bred uppsättning 
aktörer, verksamma inom sina respektive
specialområden, bör ges 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.
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__________________ __________________
20 EUT … [H2020 FP] 20 EUT … [ramprogrammet 

Horisont 2020]

Ändringsförslag 2

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 om öppenhet och insyn
som fastställs i ramprogrammet i fråga om 
medlemskap och beslutsfattande, och det
eftersträvar bredast möjliga deltagande 
från näringslivet och små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Några av unionens största 
tillgångar av biomassa finns i unionens 
mest glesbefolkade regioner. Det är därför 
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av största vikt att det gemensamma 
företaget når ut med sitt arbete och de 
möjligheter man erbjuder också i dessa 
mer avlägsna regioner.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier bör motverka de 
olika typer av marknadsmisslyckanden 
som hindrar privata investeringar i 
forskning före det konkurrensutsatta 
stadiet, samt i demonstration och 
utbyggnadsverksamhet för biobaserade 
industrier i Europa. I synnerhet bör 
initiativet säkerställa tillgång till
tillförlitlig biomassa, med beaktande av 
andra konkurrerande sociala och 
miljömässiga krav, och stödja utvecklingen 
av avancerad förädlingsteknik, storskalig 
demonstration och politiska instrument, 
vilket minskar risken som privata 
investeringar i forskning och innovation 
inom utvecklingen av hållbara och 
konkurrenskraftiga biobaserade produkter 
och biobränslen utsätts för.

(11) Det gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier bör motverka de 
olika typer av marknadsmisslyckanden 
som hindrar privata investeringar i 
forskning före det konkurrensutsatta 
stadiet, samt i demonstration och 
utbyggnadsverksamhet för biobaserade 
industrier i Europa. I synnerhet bör 
initiativet bedöma den kontinuerliga 
tillgången till tillförlitliga leveranser av 
hållbart producerad biomassa, med 
beaktande av andra konkurrerande sociala 
och miljömässiga krav, och stödja 
utvecklingen av avancerad 
förädlingsteknik, storskalig demonstration
(med särskild hänsyn till enskilda aktörer 
inom jordbruket och även 
jordbruksmiljön) och politiska instrument, 
vilket minskar den risk som privata 
investeringar i forskning och innovation 
inom utvecklingen av hållbara och 
konkurrenskraftiga biobaserade produkter 
och biobränslen utsätts för och gör det 
möjligt för alla aktörer, även de från 
landsbygdsområdena, att dra nytta av 
initiativet.

Motivering

Tillgång till kunskap, forskningsrön och spjutspetsteknik är av särskilt stort värde för dagens 
jordbrukare, så att de genom att tillämpa detta i sitt arbete kan uppnå de bästa resultaten. 
Därför bör man i det gemensamma teknikinitiativet se till att resultaten från dess verksamhet 
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inom forskning och ny teknik kommer också de minsta aktörerna längs värdekedjan till del, 
som jordbrukarna i detta fall är.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier bör vara ett 
offentlig-privat partnerskap med syfte att 
öka investeringarna i utvecklingen av en 
hållbar, biobaserad industri i Europa. Det 
bör ge miljömässiga och socioekonomiska 
fördelar för EU:s befolkning, göra EU 
konkurrenskraftigare och bidra till att 
befästa Europa som en central aktör inom 
forskning, demonstration och spridning av 
avancerade biobaserade produkter och 
biobränslen.

(12) Det gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier bör vara ett 
offentlig-privat partnerskap med syfte att 
öka och sprida investeringarna i 
utvecklingen av en hållbar, biobaserad 
industri i Europa, eftersom bioindustrin på 
ett betydande sätt kan bidra till att målet 
om smart och hållbar tillväxt för alla 
uppnås senast 2020. Det bör ge 
miljömässiga och socioekonomiska 
fördelar för EU:s befolkning, göra EU 
konkurrenskraftigare och bidra till att 
befästa Europa som en central aktör inom 
forskning, demonstration och spridning av 
avancerade biobaserade produkter och 
biobränslen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Syftet med det gemensamma 
teknikinitiativet för biobaserade industrier 
är att genomföra ett program för forskning 
och innovation i Europa som ska bedöma 
tillgången på förnybara biologiska resurser 
som kan användas för produktion av 
biobaserat material och på grundval av 
detta stöda upprättandet av hållbara 
biobaserade värdekedjor. Detta arbete bör 
bedrivas genom samarbete mellan 

(13) Bioindustrin utgör en hörnsten i 
bioekonomin genom att den stimulerar 
ekonomisk tillväxt och skapar 
arbetstillfällen. Syftet med det 
gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier är att genomföra ett 
program för forskning och innovation i 
Europa som ska bedöma tillgången på 
förnybara biologiska resurser som kan 
användas för produktion av biobaserat 
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intressenter längs hela de biobaserade 
värdekedjorna, inklusive primärproduktion 
och bearbetningsindustrierna, varumärken, 
små och medelstora företag, forsknings-
och teknikcentrum samt högskolor och 
universitet.

material och på grundval av detta stödja
upprättandet av hållbara biobaserade 
värdekedjor. Detta arbete bör bedrivas 
genom öppet och transparent samarbete 
mellan intressenter längs hela de 
biobaserade värdekedjorna, inklusive 
primärproduktion och 
bearbetningsindustrierna, varumärken, små 
och medelstora företag, forsknings- och 
teknikcentrum samt högskolor och 
universitet.

Ändringsförslag 7

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) 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. Det är 
nödvändigt att förbättra samordningen, 
kommunikationen och 
komplementariteten med andra 
politikområden och medel samt att hitta 
möjligheter till korsfinansiering. Det är 
också av avgörande betydelse att 
information om det gemensamma 
företagets insatser och möjligheter att 
stödja upprättandet av hållbara 
biobaserade värdekedjor kommer 
relevanta aktörer till dels.
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Motivering

Bättre samordning, kommunikation och komplementaritet med andra politikområden samt s.k. 
korsfinansiering är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av projekt inom ramen för 
det gemensamma teknikinitiativet. Tack vare detta kommer det att bli möjligt att införa nya 
tekniska lösningar, köpa in ny utrustning, förbättra infrastrukturen och genomföra 
utbildningsinsatser. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det gemensamma teknikinitiativet 
för biobaserade industrier bör följa en 
bottom-up-strategi, som är av stor 
betydelse för att potentialen i alla regioner 
ska kunna tas till vara, vilket i synnerhet 
omfattar stöd till lokala och regionala 
insatser under fortlöpande kontakter med 
de regionala och lokala myndigheterna. 
Initiativet bör bidra till att öka 
allmänhetens medvetenhet om vikten av 
en bioekonomi och informera den om 
dess enorma fördelar. Initiativet bör dra 
nytta av den fackkunskap som finns i 
regionerna, stärka samarbetet mellan 
vetenskapen, företagen och 
myndigheterna i enlighet med den så 
kallade Triple Helix-modellen, vars mål 
är att bygga upp en öppen och expansiv 
ekonomi, gränsöverskridande 
investeringsflöden samt ett effektivt 
samarbete, och grunden för detta är 
kompetenser som kompletterar varandra 
och ett optimalt utnyttjande av 
forskningsinfrastruktur mellan 
vetenskapliga organ och mellan 
vetenskapliga organ och företag. 
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Motivering

A grass-roots approach increases the coherence of decisions taken at local level, improves 
the quality of management, contributes to strengthening social capital in the regions and 
encourages the use of innovative solutions.

Increasing public awareness of the bio-economy and of establishing a bio-based society is 
one of the vital factors accelerating the full transition to industry based on renewable 
biological resources in Europe.

The regions are closest to the public and stand as an element bringing together research 
institutions, companies, local and regional authorities, and civil society. They therefore play a 
vital role in raising public awareness and should be included in the wording.

Ändringsförslag 9

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 
efter öppna och konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar.

(20) För att uppnå sina mål bör det 
gemensamma företaget för biobaserade 
industrier ge finansiellt stöd främst i form 
av bidrag till deltagare efter öppna och
insynsvänliga konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att garantera att också mindre 
aktörer och finansiärer gynnas på ett 
likvärdigt sätt bör alla bidrag och 
projekturval göras med full insyn och 
öppenhet.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till målen för det 
gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier om en mer 
resurseffektiv och hållbar koldioxidsnål 
ekonomi och till att öka den ekonomiska 
tillväxten och sysselsättningen, särskilt i 
landsbygdsområden, genom att utveckla 
hållbara och konkurrenskraftiga 
biobaserade industrier i Europa, som 
bygger på avancerade bioraffinaderier som
använder sin biomassa på ett hållbart sätt,
och framförallt

(b) Att bidra till målen för det 
gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier om en mer 
resurseffektiv och hållbar koldioxidsnål 
ekonomi och till att påskynda den 
ekonomiska tillväxten och öka
sysselsättningen, särskilt i 
landsbygdsområden och områden med 
stora tillgångar av biomassa och potential 
för att utveckla biobaserade produkter, 
genom att utveckla hållbara och 
konkurrenskraftiga biobaserade industrier i 
Europa, som bygger på avancerade 
bioraffinaderier som anskaffar sin 
biomassa på ett hållbart sätt, och framför 
allt

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att demonstrera teknik som möjliggör 
nya kemiska byggstenar, nya material och 
nya konsumentprodukter från biomassa 
från Europa, som ersätter behovet av 
fossila insatsvaror.

(c) Att demonstrera och främja stor- och 
småskaliga tekniklösningar som möjliggör 
nya kemiska byggstenar, nya material och 
nya konsumentprodukter från hållbart 
producerad biomassa från Europa och som 
ersätter behovet av fossila insatsvaror.
Vidare att stödja innovationer och 
utforska nya tillväxtkällor som gör det 
möjligt att till fullo utnyttja det 
intellektuella kapitalet. 
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Motivering

En bättre och effektivare marknadsföring av innovativ teknik kommer att påskynda 
användningen av den längs hela den biobaserade värdekedjan. 

Ett fullt utnyttjande av det intellektuella kapitalet (personal inom företagen, experter, 
forskare) kommer att påskynda utvecklingen av det gemensamma företaget för biobaserade 
industrier och av alla insatser för bioekonomins utveckling, och därmed kommer det att 
stärka Europas globala konkurrenskraft. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att utveckla affärsmodeller som 
integrerar ekonomiska aktörer i
värdekedjan från leveranser av biomassa 
till bioraffinaderier till konsumenterna av
biobaserat material, kemikalier och 
bränslen, exempelvis genom att skapa nya 
sektorsövergripande sammanlänkningar 
och stödja branschövergripande kluster.

(d) Att utveckla affärsmodeller som 
integrerar ekonomiska aktörer längs hela
värdekedjan, från leveranser av biomassa 
till bioraffinaderier till konsumenterna av
biobaserade material, kemikalier och 
bränslen, exempelvis genom att skapa nya 
sektorsövergripande sammanlänkningar 
och stödja branschövergripande kluster
samt utveckla det interregionala och 
transnationella samarbetet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att starta ett flaggskeppsbioraffinaderi
som använder teknik och företagsmodeller
för biobaserade material, kemikalier och 
bränslen och som visar att det går att sänka 
kostnaderna och förbättra resultaten till 
nivåer som är konkurrenskraftiga med 
fossilbaserade alternativ.

(e) Att starta flaggskeppsbioraffinaderier
som använder teknik och affärsmodeller
för biobaserade material, kemikalier och 
bränslen som är hållbara och som visar att 
det går att sänka kostnaderna och förbättra 
resultaten till nivåer som är 
konkurrenskraftiga i jämförelse med 
fossilbaserade alternativ.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att se till att resultaten från forskning 
om innovativ teknik med koppling till 
bioekonomin förmedlas till samtliga 
aktörer, inklusive enskilda jordbrukare, 
så att alla i största möjliga utsträckning 
kan dra nytta av resultaten. 

Motivering

De rådande strukturella villkoren inom jordbruket och relaterade sektorer, liksom alltför små 
egna resurser, gör att aktörerna inte alltid har tillgång till den färskaste informationen om 
tillgänglig innovativ teknik, och det uppstår också ofta problem med att snabbt överföra 
kunskap från vetenskap till praktisk användning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga - del 1 - led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att sörja för information, 
kommunikation, utnyttjande och spridning 
av resultat, genom användning av 
tillämpliga delar av bestämmelserna i 
artikel 22 i förordning (EU) nr.../2013 
[the Horizon 2020 Framework 
Programme].

(h) Att sörja för information, 
kommunikation, marknadsföring,
utnyttjande och spridning av resultat, 
genom användning av tillämpliga delar av 
bestämmelserna i artikel 22 i förordning
(EU) nr.../2013 [ramprogrammet 
Horisont 2020].

Motivering

En bättre och effektivare marknadsföring av innovativ teknik kommer att påskynda 
användningen av den längs hela den biobaserade värdekedjan.
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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