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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 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 säkerställa pålitlighet och 
kontinuitet i leveranserna av 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 risken som privata 
investeringar i forskning och innovation 
inom utvecklingen av hållbara och 
konkurrenskraftiga biobaserade produkter 
och biobränslen utsätts för.

Or. pl

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 
inom forskning och ny teknik kommer också de minsta aktörerna längs värdekedjan till del, 
som jordbrukarna i detta fall är.
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Ändringsförslag 2

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 biokemiska 
ämnen, 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 
bearbetningsindustrierna, varumärken, små 
och medelstora företag, företagskluster, 
forsknings- och teknikcentrum samt 
högskolor och universitet. Mycket 
betydelsefullt på detta område är också 
kontinuerligt samarbete mellan 
regionerna på alla nivåer, god 
samordning och kommunikation, utbyte 
av god praxis och ett aktivt deltagande av 
regionerna i utarbetandet av strategier för 
bioekonomi samt forskning och 
innovation vilka tar hänsyn till de olika 
regionernas profiler. 

Or. pl

Motivering

Klastry odgrywają bardzo istotną rolę w tworzeniu powiązań między podmiotami 
gospodarczymi, a także przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Klastry częściej 
wprowadzają innowacyjne produkty, usługi i technologie, dlatego bardzo ważne jest aby 
wspólna inicjatywa technologiczna również obejmowała współpracę z klastrami. 

Współpraca międzyregionalna jest kluczowa, jeżeli chodzi o rozkwit biogospodarki, ochronę 
środowiska, rozwój technologii i innowacyjności. To bowiem regiony mają największą wiedzę 
jeżeli chodzi o łańcuchy wartości na ich terenach, projekty innowacyjne oraz niewykorzystany 
potencjał. Dzięki takiej współpracy wspólna inicjatywa technologiczna w dużo bardziej 
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efektywny sposób będzie mogła realizować obrane cele. 

Ändringsförslag 3

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.

Or. pl

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 4

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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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. 

Or. pl

Motivering

Podejście oddolne wzmacnia spójność lokalnie podejmowanych decyzji, podnosi jakość 
zarządzania, przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego w regionach a także skłania 
do zastosowania innowacyjnych rozwiązań. 

Z kolei zwiększenie świadomości społecznej, jeżeli chodzi o biogospodarkę i stworzenie 
„społeczeństwa opartego na surowcach pochodzenia biologicznego” - bio-based society - jest 
jednym z kluczowych akceleratorów całkowitego przejścia na przemysł oparty na 
odnawialnych zasobach biologicznych w Europie. 

Regiony znajdują się najbliżej obywateli, stanowią element łączący instytucje naukowe, 
przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz społeczeństwo obywatelskie - dlatego 
odgrywają tak istotną role w procesie uświadamiania społeczeństwa i powinny zostać 
uwzględnione w tekście.
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Ändringsförslag 5

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, 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. pl

Ändringsförslag 6

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 marknadsföra 
teknik som möjliggör nya kemiska 
byggstenar, nya material och nya 
konsumentprodukter från biomassa från 
Europa, som ersätter behovet av fossila 
insatsvaror, liksom att stödja innovationer 
och utforska nya tillväxtkällor som gör 
det möjligt att till fullo utnyttja det 
intellektuella kapitalet.

Or. pl
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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 7

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 
och stödja branschövergripande kluster och 
ett tätare regionsöverskridande 
samarbete.

Or. pl

Ändringsförslag 8

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. 
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Or. pl

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 9

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 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].

Or. pl

Motivering

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


