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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 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 kontinuerlige adgang
til pålidelige forsyninger af biomasse under 
hensyntagen til andre konkurrerende 
samfunds- og miljøkrav og støtte 
udviklingen af avancerede 
forarbejdningsteknologier, 
demonstrationsaktiviteter i stor skala 
(navnlig under hensyntagen til 
individuelle landbrugsenheder og 
landbrugsområder) og politikinstrumenter 
og derved mindske risikoen for private 
forsknings- og innovationsinvesteringer 
ved udviklingen af bæredygtige og 
konkurrencedygtige biobaserede produkter 
og biobrændstoffer.

Or. pl

Begrundelse

Adgang til viden, forskningsresultater og de nyeste teknologier er af meget stor betydning, og 
landbrugere bør nu have mulighed for at drage fordel af dette med henblik på at opnå det 
størst mulige udbytte af deres bestræbelser. Det fælles teknologiinitiativ bør sikre, at 
resultaterne af den forskning og de aktiviteter, der udføres inden for initiativets rammer på 
området for nye teknologier, også når ud til de mindste enheder på alle stadier i værdikæden, 
hvilket i dette tilfælde vil omfatte landbrugere.
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Ændringsforslag 2

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, 
SMV'er, forsknings- og teknologicentre 
samt universiteter.

(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 biokemikalier, 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, SMV'er, klynger, 
forsknings- og teknologicentre samt 
universiteter. I denne henseende er det 
afgørende at sikre vedvarende 
tværregionalt samarbejde på alle 
niveauer, god samordning og 
kommunikation, udveksling af bedste 
praksis samt aktiv deltagelse fra 
regionernes side i forbindelse med 
udarbejdelsen af strategier for 
bioøkonomi, forskning og innovation, 
som tager højde for regionernes 
særkender.

Or. pl

Begrundelse

Klynger spiller en afgørende rolle i forbindelse med etableringen af forbindelser mellem 
operatører, virksomheder og forskningscentre. Klynger indfører oftere innovative produkter, 
tjenester og teknologier. Det er derfor af afgørende betydning, at det fælles teknologiinitiativ 
indbefatter samarbejde med klynger. 

Interregionalt samarbejde er af afgørende betydning for at udvikle en blomstrende 
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bioøkonomi, sikre miljøbeskyttelse, udvikle teknologi og fremme innovation. Det er trods alt 
regionerne, som har den største viden om værdikæderne på deres områder, om innovative 
projekter og uudnyttet potentiale. Dette samarbejde betyder, at det fælles teknologiinitiativ vil 
kunne realisere de fastsatte mål på en langt mere effektiv måde.  

Ændringsforslag 3

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 samordningen, 
kommunikationen og komplementariteten 
med andre politikker og fonde øges, og at 
der findes frem til 
krydsfinansieringsmuligheder.

Or. pl

Begrundelse

Bedre samordning, kommunikation og komplementaritet med andre politikker samt 
krydsfinansiering er foranstaltninger, som er afgørende for, at projekterne under det fælles 
teknologiinitiativ kan gennemføres med succes. Dette vil lette gennemførelsen af nye 
teknologiløsninger, køb af nyt udstyr samt forbedre infrastruktur og uddannelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Fælles teknologiinitiativer om 
biobaserede industrier bør baseres på en 
græsrodstilgang, hvilket er af enorm 
betydning med henblik på at udnytte 
potentialet i alle regioner, og navnlig på 
støtte til lokale og regionale 
foranstaltninger under løbende kontakt 
med de lokale og regionale myndigheder.
Dette bør øge offentlighedens bevidsthed 
om betydningen af bioøkonomien og om 
de enorme fordele, som denne medfører.
Initiativet bør drage nytte af den 
specialiserede viden, som findes i 
regionerne, øge samarbejdet mellem 
videnskab, virksomheder og de offentlige 
myndigheder inden for det såkaldte ”triple 
helix”-koncept, som tilsigter at skabe en 
åben og ekspansiv økonomi, lette 
tværnationale investeringsstrømme og 
tilskynde til effektivt samarbejde, og tage 
udgangspunkt i konkurrencedygtig 
komplementaritet og optimal udnyttelse af 
forskningsinfrastrukturen mellem 
videnskabelige instanser og mellem 
videnskabelige instanser og 
erhvervsvirksomheder.

Or. pl

Begrundelse

En græsrodstilgang øger sammenhængen i de beslutninger, som træffes på lokalt plan, 
forbedrer kvaliteten af forvaltningen, bidrager til at styrke den sociale kapital i regionerne og 
tilskynder til anvendelse af innovative løsninger. 

Øget offentlig opmærksomhed omkring bioøkonomien og om etableringen af et biobaseret 
samfund er en af de afgørende faktorer til at fremskynde den fuldstændige overgang til en 
industri, som er baseret på vedvarende biologiske ressourcer i Europa.  

Regionerne er tættest på offentligheden og udgør et element, som bringer 
forskningsinstitutter, virksomheder, lokale og regionale myndigheder samt civilsamfundet 
sammen. Regionerne spiller derfor en afgørende rolle med hensyn til at øge offentlighedens 
opmærksomhed og bør inkluderes i ordlyden.
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Ændringsforslag 5

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, 
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:

b) at bidrage til målsætningerne for det 
fælles teknologiinitiativ for biobaserede 
industrier om en mere ressourceeffektiv og 
bæredygtig lavemissionsøkonomi, 
fremskynde den økonomiske vækst og øge 
beskæftigelsen, navnlig i landdistrikterne, 
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:

Or. pl

Ændringsforslag 6

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 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, og endvidere støtte 
innovation og bestræbelserne på at finde 
nye vækstkilder, som gør det muligt at 
drage fuldt udbytte af den intellektuelle 
kapital

Or. pl

Begrundelse

Bedre og mere effektiv fremme af innovative teknologier vil fremskynde brugen heraf på alle 
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niveauer i biomaterialeværdikæden.

Fuld udnyttelse af den intellektuelle kapital (menneskelige ressourcer i virksomheder, 
eksperter og videnskabsfolk) vil fremskynde udviklingen af fællesforetagendet for biobaserede 
industrier og af alle de foranstaltninger, som tilsigter at fremme en blomstrende bioøkonomi, 
hvilket vil medføre en styrkelse af Europas konkurrencedygtighed på globalt plan.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

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 samt 
ved at yde støtte til klynger på tværs af 
brancher og fremme tværregionalt 
samarbejde

Or. pl

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at sikre, at resultaterne af forskning i 
innovative bioøkonomiteknologier 
videregives til alle enheder, herunder til 
individuelle landbrugere, med henblik på 
at gøre det muligt for alle at drage størst 
muligt nytte heraf.

Or. pl
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Begrundelse

De nuværende strukturelle vilkår inden for landbruget og hermed forbundne sektorer og de 
yderst få disponible egne midler betyder, at enheder ikke altid er informeret om, hvorledes de 
kan få adgang til innovative teknologier. Desuden opstår der andre problemer med hensyn til 
den hurtige anvendelse af videnskabelig viden.

Ændringsforslag 9

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

Or. pl

Begrundelse

Bedre og mere effektiv fremme af innovative teknologier vil fremskynde brugen heraf på alle 
niveauer i biomaterialeværdikæden.


