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Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

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 
financiering uit hoofde van het 
kaderprogramma Horizon 2020 en uit de 
private sector te combineren in publiek-
private partnerschappen voor kerngebieden 
van onderzoek en innovatie die kunnen 
bijdragen tot 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.

(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 
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 dienen 
gebaseerd te zijn op een betrokkenheid op 
de 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.

__________________ __________________
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20 PB … [KP H2020]. 20 PB … [KP H2020].

Or. en

Amendement 11
Jens Nilsson

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 
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.

(7) Het BIC is een non-profitorganisatie 
die is opgericht ter vertegenwoordiging van 
de industriegroep die het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën steunt. Haar 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 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 en bij de besluitvorming de 
algemene beginselen van openheid en 
transparantie toe die een brede industriële 
deelname verzekeren.

Or. sv

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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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 
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.

(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 
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
verzekeren.

Or. en

Amendement 13
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Enkele van de grootste
biomassavoorraden van de Unie bevinden 
zich in de dunst bevolkte gebieden van de 
Unie. Het is daarom van het grootste 
belang dat de Gemeenschappelijke 
Onderneming haar werk en de geboden 
mogelijkheden ook uitbreidt naar deze 
meer perifere regio's.
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Or. sv

Amendement 14
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet de verschillende tekortkomingen van 
de markt die ontradend werken op private 
investeringen in preconcurrentiële 
onderzoeks-, demonstratie- en 
ontplooiingsactiviteiten voor 
biogebaseerde industrieën in Europa, 
beperken. Met name moet het de 
beschikbaarheid van betrouwbare 
biomassavoorraden verzekeren rekening 
houdend met andere concurrerende 
maatschappelijke en milieuvereisten, en de 
ontwikkeling van geavanceerde 
verwerkingstechnologieën, grootschalige 
demonstratieactiviteiten en 
beleidsinstrumenten ondersteunen, om zo 
het risico voor private investeringen in 
onderzoek en innovatie in de ontwikkeling 
van duurzame en concurrerende 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen te verminderen.

(11) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet de verschillende tekortkomingen van 
de markt die ontradend werken op private 
investeringen in preconcurrentiële 
onderzoeks-, demonstratie- en 
ontplooiingsactiviteiten voor 
biogebaseerde industrieën in Europa, 
beperken. Met name moet het de 
beschikbaarheid van betrouwbare en 
duurzame biomassavoorraden verzekeren 
rekening houdend met andere 
concurrerende maatschappelijke en 
milieuvereisten, en de ontwikkeling van 
groot- en kleinschalige geavanceerde 
verwerkingstechnologieën, grootschalige 
demonstratieactiviteiten en 
beleidsinstrumenten ondersteunen, om zo 
het risico voor private investeringen in 
onderzoek en innovatie in de ontwikkeling 
van duurzame en concurrerende 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen te verminderen.

Or. sv

Amendement 15
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet de verschillende tekortkomingen van 
de markt die ontradend werken op private 
investeringen in preconcurrentiële 
onderzoeks-, demonstratie- en 
ontplooiingsactiviteiten voor 
biogebaseerde industrieën in Europa, 
beperken. Met name moet het de 
beschikbaarheid van betrouwbare 
biomassavoorraden verzekeren rekening 
houdend met andere concurrerende 
maatschappelijke en milieuvereisten, en 
de ontwikkeling van geavanceerde 
verwerkingstechnologieën, grootschalige 
demonstratieactiviteiten en 
beleidsinstrumenten ondersteunen, om zo 
het risico voor private investeringen in 
onderzoek en innovatie in de ontwikkeling 
van duurzame en concurrerende 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen te verminderen.

(11) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet de verschillende tekortkomingen van 
de markt die ontradend werken op private 
investeringen in preconcurrentiële 
onderzoeks-, demonstratie- en 
ontplooiingsactiviteiten voor 
biogebaseerde industrieën in Europa, 
beperken. Met name moet het de 
ontwikkeling van geavanceerde 
verwerkingstechnologieën, grootschalige 
demonstratieactiviteiten en 
beleidsinstrumenten ondersteunen, om zo 
het risico voor private investeringen in 
onderzoek en innovatie in de ontwikkeling 
van duurzame en concurrerende 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen te verminderen en alle 
belanghebbenden, met inbegrip van 
belanghebbenden uit plattelandsgebieden, 
in staat te stellen om uit dit initiatief 
voordeel te trekken.

Or. en

Amendement 16
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet een publiek-privaat partnerschap zijn 
dat erop gericht is investeringen in de 
ontwikkeling van een duurzame 
biogebaseerde industrie in Europa te 
ontwikkelen. Het moet sociaaleconomische 
en milieuvoordelen opleveren voor 
Europese burgers, het 
concurrentievermogen van Europa 

(12) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet een publiek-privaat partnerschap zijn 
dat erop gericht is investeringen in de 
ontwikkeling van een duurzame 
biogebaseerde industrie in Europa te 
ontwikkelen en verspreiden. Het moet 
sociaaleconomische en milieuvoordelen 
opleveren voor Europese burgers, het 
concurrentievermogen van Europa 
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vergroten en bijdragen tot het op de kaart 
zetten van Europa als cruciale speler in het 
onderzoek naar en de demonstratie en de 
ontplooiing van geavanceerde 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen.

vergroten en bijdragen tot het op de kaart 
zetten van Europa als cruciale speler in het 
onderzoek naar en de demonstratie en de 
ontplooiing van geavanceerde 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen.

Or. sv

Amendement 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet een publiek-privaat partnerschap zijn 
dat erop gericht is investeringen in de 
ontwikkeling van een duurzame 
biogebaseerde industrie in Europa te 
ontwikkelen. Het moet sociaaleconomische 
en milieuvoordelen opleveren voor 
Europese burgers, het 
concurrentievermogen van Europa 
vergroten en bijdragen tot het op de kaart 
zetten van Europa als cruciale speler in het 
onderzoek naar en de demonstratie en de 
ontplooiing van geavanceerde 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen.

(12) Het gezamenlijke technologie-
initiatief inzake biogebaseerde industrieën 
moet een publiek-privaat partnerschap zijn 
dat erop gericht is investeringen in de 
ontwikkeling van een duurzame 
biogebaseerde industrie in Europa te 
ontwikkelen, aangezien de bio-industrie 
aanzienlijk kan bijdragen tot het behalen 
van de doelstelling van een slimme, 
duurzame en inclusieve groei tegen 2020. 
Het moet sociaaleconomische en 
milieuvoordelen opleveren voor Europese 
burgers, het concurrentievermogen van 
Europa vergroten en bijdragen tot het op de 
kaart zetten van Europa als cruciale speler 
in het onderzoek naar en de demonstratie 
en de ontplooiing van geavanceerde 
biogebaseerde producten en 
biobrandstoffen.

Or. ro

Amendement 18
Jens Nilsson
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren dat de 
beschikbaarheid beoordeelt van 
hernieuwbare biologische hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden voor de 
productie van biogebaseerde materialen en 
op basis daarvan de verwezenlijking van 
duurzame biogebaseerde waardeketens 
ondersteunt. Deze activiteiten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van 
samenwerking tussen belanghebbenden in 
de hele biogebaseerde waardeketens, met 
inbegrip van primaire productie- en 
verwerkingsindustrieën, 
consumentenmarken, kmo's, onderzoeks-
en technologiecentra en universiteiten.

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren dat de 
beschikbaarheid beoordeelt van 
hernieuwbare biologische hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden voor de 
productie van biogebaseerde materialen en 
op basis daarvan de verwezenlijking van 
duurzame biogebaseerde waardeketens 
ondersteunt. Deze activiteiten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van open 
en transparante samenwerking tussen 
belanghebbenden in de hele biogebaseerde 
waardeketens, met inbegrip van primaire 
productie- en verwerkingsindustrieën, 
consumentenmarkten, kmo's, onderzoeks-
en technologiecentra en universiteiten.

Or. sv

Amendement 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren dat de 
beschikbaarheid beoordeelt van 
hernieuwbare biologische hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden voor de 
productie van biogebaseerde materialen en 
op basis daarvan de verwezenlijking van 
duurzame biogebaseerde waardeketens 

(13) De doelstelling van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake biogebaseerde 
industrieën is een programma voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
Europa uit te voeren – met de bio-industrie 
als hoeksteen van de bio-economie 
doordat ze groei bevordert en banen 
creëert – dat de beschikbaarheid beoordeelt 
van hernieuwbare biologische 
hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden 
voor de productie van biogebaseerde 
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ondersteunt. Deze activiteiten moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van 
samenwerking tussen belanghebbenden in 
de hele biogebaseerde waardeketens, met 
inbegrip van primaire productie- en 
verwerkingsindustrieën, 
consumentenmarken, kmo's, onderzoeks-
en technologiecentra en universiteiten.

materialen en op basis daarvan de 
verwezenlijking van duurzame 
biogebaseerde waardeketens ondersteunt. 
Deze activiteiten moeten worden 
uitgevoerd aan de hand van samenwerking 
tussen belanghebbenden in de hele 
biogebaseerde waardeketens, met inbegrip 
van primaire productie- en 
verwerkingsindustrieën, 
consumentenmarken, kmo's, onderzoeks-
en technologiecentra en universiteiten.

Or. ro

Amendement 20
Jens Nilsson

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) 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. Het is van het grootste 
belang dat informatie over de 
investeringen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en van haar mogelijkheden 
om de verwezenlijking van duurzame 
biogebaseerde waardeketens te 
ondersteunen ter beschikking wordt 
gesteld aan de relevante 
belanghebbenden.

Or. sv
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Amendement 21
Jens Nilsson

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 
financiële bijstand bieden, hoofdzakelijk in 
de vorm van subsidies aan deelnemers na 
openbare en transparante vergelijkende 
oproepen tot het indienen van voorstellen.

Or. sv

Amendement 22
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Teneinde te waarborgen dat ook 
kleinere spelers en financiers op gelijke 
wijze worden behandeld, moeten alle 
bijdragen evenals de projectselectie in 
volledige transparantie en openheid 
geschieden.

Or. sv

Amendement 23
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen tot de doelstellingen van het 
gezamenlijke technologie-initiatief voor 
biogebaseerde industrieën voor een 
duurzame koolstofarme economie die 
efficiënter omspringt met haar 
hulpmiddelen en voor een toenemende 
economische groei en werkgelegenheid, 
met name in plattelandsgebieden, door 
duurzame en concurrerende biogebaseerde 
industrieën in Europa te ontwikkelen op 
basis van geavanceerde bioraffinaderijen 
die hun biomassa uit een duurzame bron 
verkrijgen en met name:

(b) bijdragen tot de doelstellingen van het 
gezamenlijke technologie-initiatief voor 
biogebaseerde industrieën voor een 
duurzame koolstofarme economie die 
efficiënter omspringt met haar 
hulpmiddelen en voor een toenemende 
economische groei en werkgelegenheid, 
met name in plattelandsgebieden en 
gebieden met grote biomassavoorraden en 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
biogebaseerde producten, door duurzame 
en concurrerende biogebaseerde 
industrieën in Europa te ontwikkelen op 
basis van geavanceerde bioraffinaderijen 
die hun biomassa uit een duurzame bron 
verkrijgen en met name:

Or. sv

Amendement 24
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) technologieën demonstreren die nieuwe 
chemische bouwstenen, nieuwe materialen 
en nieuwe consumptieproducten mogelijk 
maken uit Europese biomassa en die de 
behoefte aan fossiele input vervangen;

(c) groot- en kleinschalige technologische 
oplossingen demonstreren en bevorderen 
die nieuwe chemische bouwstenen, nieuwe 
materialen en nieuwe consumptieproducten 
mogelijk maken uit Europese duurzame 
biomassa en die de behoefte aan fossiele 
input vervangen;

Or. sv

Amendement 25
Jens Nilsson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bedrijfsmodellen ontwikkelen die 
financiële spelers in de hele waardeketen 
integreren van de toevoer van biomassa 
naar bioraffinaderijen tot bij de consument 
van biogebaseerde materialen, chemische 
stoffen en brandstoffen, onder andere door 
nieuwe sectoroverschrijdende 
interconnecties op te zetten en 
sectoroverschrijdende clusters te 
ondersteunen;

(d) bedrijfsmodellen ontwikkelen die 
financiële spelers in de hele waardeketen 
integreren van de toevoer van biomassa 
naar bioraffinaderijen tot bij de consument 
van biogebaseerde materialen, chemische 
stoffen en brandstoffen, onder andere door 
nieuwe sectoroverschrijdende 
interconnecties op te zetten, bij te dragen 
aan nieuwe interregionale en 
transnationale samenwerkingsverbanden
en sectoroverschrijdende clusters te 
ondersteunen;

Or. sv

Amendement 26
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vlaggenschipbioraffinaderijen opzetten 
die de technologieën en bedrijfsmodellen 
voor biogebaseerde materialen, chemische 
stoffen en brandstoffen introduceren en 
demonstreren dat de kosten en prestaties 
verbeterd zijn tot met fossiele alternatieven 
concurrerende niveaus.

(e) vlaggenschipbioraffinaderijen opzetten 
die duurzame technologieën en 
bedrijfsmodellen voor biogebaseerde 
materialen, chemische stoffen en 
brandstoffen introduceren en demonstreren 
dat de kosten en prestaties verbeterd zijn 
tot met fossiele alternatieven 
concurrerende niveaus.

Or. sv

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 11 – punt 4 – letter a
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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 
vermijden.

Or. en


