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Ändringsförslag 10
Lambert van Nistelrooij

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.

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

Or. en
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Ändringsförslag 11
Jens Nilsson

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 
allmänna principer om öppenhet och insyn 
i fråga om medlemskap och 
beslutsfattande och eftersträvar ett 
omfattande näringslivsdeltagande.

Or. sv

Ändringsförslag 12
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
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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.

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 det eftersträvar bredast 
möjliga deltagande av näringslivet och 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 13
Jens Nilsson

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 
av största vikt att det gemensamma 
företaget når ut med sitt arbete och de 
möjligheter man erbjuder också i dessa 
mer avlägsna regioner.

Or. sv

Ändringsförslag 14
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier bör motverka de 
olika typer av marknadsmisslyckanden 

(11) Det gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier bör motverka de 
olika typer av marknadsmisslyckanden 
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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.

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 tillgången till
tillförlitliga och hållbara leveranser av
biomassa, med beaktande av andra 
konkurrerande sociala och miljömässiga 
krav, och stödja utvecklingen av stor- och 
småskalig avancerad förädlingsteknik, 
storskalig demonstration 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.

Or. sv

Ändringsförslag 15
Oldřich Vlasák

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 

(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 stödja utvecklingen av avancerad 
förädlingsteknik, storskalig demonstration 
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 
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konkurrenskraftiga biobaserade produkter 
och biobränslen utsätts för.

initiativet.

Or. en

Ändringsförslag 16
Jens Nilsson

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. 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.

Or. sv

Ändringsförslag 17
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(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, 
eftersom bioindustrin på ett betydande sätt 
kan bidra till att målet om smart och 
hållbar tillväxt för alla uppnås senast 
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befästa Europa som en central aktör inom 
forskning, demonstration och spridning av 
avancerade biobaserade produkter och 
biobränslen.

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.

Or. ro

Ändringsförslag 18
Jens Nilsson

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 
intressenter längs hela de biobaserade 
värdekedjorna, inklusive primärproduktion 
och bearbetningsindustrierna, varumärken, 
små och medelstora företag, forsknings-
och teknikcentrum samt högskolor och 
universitet.

(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 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.

Or. sv

Ändringsförslag 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 13
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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 stödja upprättandet av hållbara 
biobaserade värdekedjor. Detta arbete bör 
bedrivas genom samarbete mellan 
intressenter längs hela de biobaserade 
värdekedjorna, inklusive primärproduktion 
och bearbetningsindustrier, varumärken, 
små och medelstora företag, forsknings-
och teknikcentrum samt högskolor och 
universitet.

(13) Eftersom bioindustrin är en hörnsten 
för bioekonomin genom att den stimulerar 
tillväxt och skapar arbetstillfällen är syftet 
med det gemensamma teknikinitiativet för 
biobaserade industrier 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 stödja 
upprättandet av hållbara biobaserade 
värdekedjor. Detta arbete bör bedrivas 
genom samarbete mellan intressenter längs 
hela de biobaserade värdekedjorna, 
inklusive primärproduktion och 
bearbetningsindustrier, varumärken, små 
och medelstora företag, forsknings- och 
teknikcentrum samt högskolor och 
universitet. 

Or. ro

Ändringsförslag 20
Jens Nilsson

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 
av avgörande betydelse att information 
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om det gemensamma företagets insatser 
och möjligheter att stödja upprättandet av 
hållbara biobaserade värdekedjor kommer 
relevanta aktörer till dels.

Or. sv

Ändringsförslag 21
Jens Nilsson

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 
transparenta konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar.

Or. sv

Ändringsförslag 22
Jens Nilsson

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.

Or. sv

Ändringsförslag 23
Jens Nilsson



AM\1011509SV.doc 11/13 PE524.654v01-00

SV

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 öka den ekonomiska 
tillväxten och 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 använder sin 
biomassa på ett hållbart sätt, och 
framförallt

Or. sv

Ändringsförslag 24
Jens Nilsson

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 hållbar
biomassa från Europa, som ersätter 
behovet av fossila insatsvaror.

Or. sv

Ändringsförslag 25
Jens Nilsson
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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 i 
värdekedjan från leveranser av biomassa 
till bioraffinaderier till konsumenterna av 
biobaserat material, kemikalier och 
bränslen, exempelvis genom att skapa nya 
sektorsövergripande sammanlänkningar, 
bidra till nya interregionala och 
transnationella samarbeten och stödja 
branschövergripande kluster.

Or. sv

Ändringsförslag 26
Jens Nilsson

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 ett flaggskeppsbioraffinaderi 
som använder teknik och företagsmodeller 
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 med fossilbaserade 
alternativ.

Or. sv

Ändringsförslag 27
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 11 – punkt 4 – led a
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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.

Or. en


