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BEKNOPTE MOTIVERING

In 2008 werd met een verordening van het Europees Parlement en de Raad het Europees Instituut 
voor Innovatie en Technologie (EIT) opgericht. Doel hiervan was bij te dragen aan duurzame 
economische groei en het concurrentievermogen te versterken. Dit doel wordt bereikt door het 
innoverend vermogen van de EU en haar lidstaten te versterken.  Het doel van het EIT is het 
bevorderen van de integratie van de kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie, vooral dankzij zijn kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's).

In het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie wordt een aantal veranderingen voorgesteld.

Deze veranderingen vloeien voort uit overleg over rol en functie van het EIT en spelen in op de 
nieuwe strategische innovatie-agenda die voor het EIT is opgesteld voor de periode 2014-2020.

Rapporteur is het volledig eens met het voornemen van de Commissie om het EIT een specifieke 
rol toe te kennen bij de tenuitvoerlegging van het programma Horizon 2020. Deze rol houdt in 
dat de synergie tussen de academische wereld, de researchgemeenschap en het bedrijfsleven 
verder wordt ontwikkeld, waarbij gestreefd wordt naar een brede betrokkenheid van 
stakeholders.

Rapporteur meent echter dat meer inspanningen moeten worden verricht om bekendheid te 
geven aan  het bestaan en de rol van het EIT.

Het EIT dient op zijn beurt de hogeronderwijsinstellingen, die deel uitmaken van de KIG's, meer 
aan te moedigen tot het beschikbaar stellen van hun best practices ten aanzien van zaken van 
gemeenschappelijk belang die de komende jaren onvermijdelijk aan de orde zullen komen. Men 
denke hierbij aan wederzijdse erkenning van kwalificaties, gezamenlijke 
accrediteringsprocedures voor graden en diploma's, onderwijsmethoden, enzovoort.

Het voorstel om in de onderwijsactiviteiten van de KIG's nieuwe beroepsopleidingen op te 
nemen dient in eerste instantie beperkt te blijven tot het kader van postdoctoraalopleidingen.

Rapporteur steunt voorts de plannen om de bestuurs- en beheersstructuren van het EIT te 
stroomlijnen en de respectieve taken hiervan verder te verduidelijken.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De regels voor het beheer van (4) De regels voor het beheer van 
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intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vastgelegd in de deelnameregels.

intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vastgelegd in de deelnameregels. Om 
zowel openbare als particuliere actoren 
(en met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's)) in staat te stellen 
zich bezig te houden met onderzoek en de 
exploitatie van uitvindingen, moet het EIT 
echter een innoverende rol vervullen bij 
de ontwikkeling van instrumenten voor 
het beheer van intellectuele-
eigendomsrechten die transparantie en 
uitwisseling bevorderen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het EIT dient zich meer in te zetten 
voor erkenning door de lidstaten van EIT-
graden en diploma's die voorzien zijn van 
het "label of excellence" van het EIT.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Het EIT moet multidisciplinaire 
benaderingen van innovatie promoten, 
met inbegrip van de ontwikkeling van 
niet-technologische oplossingen, 
organisatorische benaderingen, nieuwe 
bedrijfsmodellen, vrij onderzoek en 
andere, op samenwerking gerichte 
benaderingen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De samenstelling van de EIT-organen 
moet worden vereenvoudigd. De werking 
van de raad van bestuur van het EIT moet 
worden gestroomlijnd en de functies en 
taken van respectievelijk de raad van 
bestuur en de directeur moeten worden 
verduidelijkt.

(8) De samenstelling van de EIT-organen 
moet worden vereenvoudigd en moet de 
drie dimensies van de kennisdriehoek 
weerspiegelen. De werking van de raad 
van bestuur van het EIT moet worden 
gestroomlijnd en de functies en taken van 
respectievelijk de raad van bestuur, de 
directeur en het dagelijks bestuur moeten 
worden verduidelijkt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De KIG's moeten hun 
onderwijsactiviteiten verruimen door 
beroepsopleidingen aan te bieden.

(10) De KIG's moeten hun 
onderwijsactiviteiten verruimen door 
beroepsopleidingen aan te bieden aan 
postdoctoraalstudenten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is noodzakelijk dat de Commissie 
en het EIT samenwerken bij de organisatie, 
monitoring en evaluatie van de KIG's om 
samenhang met het algemene toezicht- en 
evaluatiesysteem van de EU te 
waarborgen.

(11) Het is noodzakelijk dat de Commissie 
en het EIT samenwerken bij de organisatie, 
monitoring en evaluatie van de KIG's om 
samenhang met het algemene toezicht- en 
evaluatiesysteem van de EU te 
waarborgen. Meer bepaald moeten de 
beginselen voor de monitoring van de 
KIG's en het EIT worden verduidelijkt.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "instelling voor hoger onderwijs": een 
instelling in de zin van artikel 2 van 
Besluit (EU) nr. XXX/20XX van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het programma "Erasmus 
voor iedereen";

7. "instelling voor hoger onderwijs": een 
instelling in de zin van artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. XXX/20XX van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het programma "Erasmus 
voor iedereen";

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "forum van belanghebbenden": een
plaats waar vertegenwoordigers van 
nationale en regionale autoriteiten, 
belangengroeperingen, individuele 
bedrijven, individuele instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoek, 
clusterorganisaties en andere 
belanghebbenden uit de kennisdriehoek 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen;

10. "forum van belanghebbenden": een
platform waar vertegenwoordigers van 
nationale en regionale autoriteiten, 
belangengroeperingen, individuele 
bedrijven, individuele instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoek,
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, clusterorganisaties en andere 
belanghebbenden uit de kennisdriehoek 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen;

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT heeft als opdracht de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om op die manier bij te 

Het EIT heeft als opdracht de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om op die manier bij te 



AD\912344NL.doc 7/10 PE489.609v03-00

NL

dragen tot duurzame economische groei en 
concurrentievermogen in Europa. Het voert 
deze opdracht uit door hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie van het 
allerhoogste niveau te bevorderen en te 
integreren.

dragen tot duurzame economische groei en 
concurrentievermogen in Europa. Dit 
wordt bereikt door totstandbrenging van 
synergieën, samenwerking en integratie
van hoger onderwijs, 
onderzoeksactiviteiten en innovatie op het 
allerhoogste niveau.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) artikel 4, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. De Commissie benoemt voor de 
vergaderingen van de raad van bestuur 
waarnemers die de drie dimensies van de 
kennisdriehoek vertegenwoordigen."

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) ten minste eenmaal per jaar het forum 
van belanghebbenden bijeen te roepen om 
informatie te verstrekken over zijn 
activiteiten, ervaringen en goede praktijken 
en over zijn bijdrage aan het beleid en de 
doelstellingen van de Unie op het gebied 
van innovatie, onderzoek en beleid. De
belanghebbenden worden daarbij 
uitgenodigd hun mening te geven.

(j) ten minste eenmaal per jaar het forum 
van belanghebbenden bijeen te roepen om 
informatie te verstrekken over zijn 
activiteiten, ervaringen en goede praktijken 
en over zijn bijdrage aan het beleid en de 
doelstellingen van de Unie op het gebied 
van innovatie, onderzoek en beleid. Alle
belanghebbenden worden daarbij 
uitgenodigd hun mening te geven.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a
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Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het EIT start met de selectie en 
aanwijzing van KIG's overeenkomstig de 
prioritaire gebieden en het tijdschema in 
de SIA.

1 bis. Het EIT start met de selectie van 
KIG's en wijst zoveel KIG's aan als 
financieel mogelijk, op grond van hun 
kwaliteit en op voorwaarde dat zij aan de 
minimale selectie- en gunningscriteria 
voldoen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in lid 2 wordt het bepaalde onder g) 
vervangen door:
"g) de bereidheid om te interageren met 
organisaties en netwerken buiten de 
KIG met het oog op het delen van goede 
praktijken en uitmuntendheid, inclusief 
met zwakkere regio's."

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter c
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een KIG kan pas tot stand worden 
gebracht met ten minste drie 
partnerorganisaties die in ten minste drie 
verschillende lidstaten gevestigd zijn. Al 
deze partnerorganisaties moeten van elkaar 
onafhankelijk zijn in de zin van artikel 7 
van de deelnameregels.

3. Een KIG kan pas tot stand worden 
gebracht met ten minste drie 
partnerorganisaties die in ten minste drie 
verschillende lidstaten gevestigd zijn. Als 
een van de partnerorganisaties een 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS) is, voorziet het 
EIT in bijzondere bepalingen die rekening 
houden met de internationale aard van de 
EGTS. Al deze partnerorganisaties moeten 
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van elkaar onafhankelijk zijn in de zin van 
artikel 7 van de deelnameregels.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 8, lid 2 wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"(b bis) "verspreiding van best practices 
ten aanzien van kwesties van 
gemeenschappelijk belang, zoals 
wederzijdse erkenning van kwalificaties 
en efficiënte leermethoden."

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 15 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een jaarverslag, uiterlijk op 30 juni van
elk jaar. Dit verslag beschrijft de 
werkzaamheden van het EIT en de KIG's in 
het voorgaande kalenderjaar, zet de 
resultaten af tegen de doelstellingen, 
indicatoren en het vooropgestelde 
tijdschema, en beoordeelt de risico's van de 
werkzaamheden, de besteding van de 
financiële middelen en het functioneren 
van het EIT in het algemeen.

(b) een jaarverslag dat uiterlijk op 30 juni 
van elk jaar openbaar wordt gemaakt. Dit 
verslag beschrijft de werkzaamheden van 
het EIT en de KIG's in het voorgaande 
kalenderjaar, zet de resultaten af tegen de 
doelstellingen, indicatoren en het 
vooropgestelde tijdschema, en beoordeelt 
de risico's van de werkzaamheden, de 
besteding van de financiële middelen en 
het functioneren van het EIT in het 
algemeen. Elk jaar legt de directeur van 
het EIT het jaarverslag voor aan de 
bevoegde commissies van het Europees 
Parlement.
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