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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til den strategiske innovationsdagsorden (SID) fra Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et politikdokument, der redegør for, hvilke 
områder EIT prioriterer i perioden 2014-2020.

Ordføreren glæder sig over forslaget og støtter de videregående uddannelsesinstitutioners 
forpligtelse til at udvise et stærkt engagement i EIT's yderligere udvikling.

Ordføreren påpeger følgende:

 Den etårige tidsramme til gennemførelse af masterprogrammet i de tre aktive videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) er for kort en periode til at foretage en tilstrækkelig 
vurdering, og dermed vil der være begrænsede muligheder for en objektiv bedømmelse.

 I SID lader det til, at videregående uddannelser på den ene eller anden måde er blevet 
udeladt blandt de tre grundlæggende aspekter: viden, forskning og innovation. Inden for 
hvad der imidlertid ofte henvises til som "videntrekanten", udgør videregående 
uddannelser sandsynligvis grundlaget for denne trekant. Derfor tilskyndes VIF'erne til at 
sikre, at deres master- og ph.d.-programmer er tilstrækkeligt finansieret.

 I SID tillægges samfundsvidenskabelige studier og humanistiske videnskaber ikke 
betydning i forhold til deres faktiske merværdi. Derfor er det væsentligt, at der i passende 
omfang lægges vægt på deres nuværende og fremtidige rolle inden for forskning og 
uddannelse, og at deres bidrag til oprettelse af nye og innovative forskningsområder på 
grundlag af tværfaglige begreber anerkendes.

Ordføreren ønsker at sikre, at:

1. Universiteterne bliver gjort mere bevidste om EIT's eksistens og rolle, således at flere 
universiteter kan søge om at deltage i VIF'erne.

2. Flere topstuderende bliver interesseret i VIF'ernes postgraduate-programmer. EIT bliver 
gjort mere synligt for de studerende. EIT bør udgøre et vigtigt samlingspunkt for 
talentfulde unge mennesker, som vil bidrage til at sikre en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst for Europas fremtid. Med dette for øje bør der iværksættes 
informationskampagner, hvor alle kommunikationsmidler og -niveauer bliver anvendt, for 
at sikre, at både universiteter og studerende har tilstrækkelige oplysninger om EIT og 
VIF'erne.

3. Der opstilles garantier for at undgå dobbeltfinansiering (75 % af de bevilgede midler 
kommer fra privat, offentlig og regional finansiering, herunder andre EU-programmer og 
samhørighedspolitikken). Enhver nedskæring af bevillinger til andre 
uddannelsesrelaterede programmer bør undgås.

4. EIT komplementerer eksisterende uddannelses- og forskningsprogrammer.

5. Den akademiske gyldighed af de grader og diplomer, der tildeles under EIT-mærket, 
beskyttes. EIT-mærket bør være et mærke af højere kvalitet, og derfor bør der gælde høje 
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kvalitetskriterier for alle EIT-mærkede grader (det vil i henhold til Bolognaprocessen sige 
iværksætterkultur med mulighed for en tæt sektormobilitet mellem den akademiske 
verden og erhvervslivet) for at beskytte de europæiske universiteters og EIT's 
internationale omdømme.

6. Formidling af bedste praksis via EIT til de lande, der endnu ikke er involveret i de 
eksisterende VIF'er, fremmes.

7. De medlemsstater, der endnu ikke er en del af VIF'erne, har lige muligheder for at blive 
involveret, samtidig med at kriteriet om ekspertise og subsidiaritetsprincippet anvendes.

8. EIT-bestyrelsen bistås af et udvalg af akademiske eksperter, hvis rolle vil være at føre 
tilsyn med programmernes indhold, deres kvalitetskriterier og deres samfundsmæssige 
samt kulturelle aspekter.

9. De to nye tematiske cyklusser, som Kommissionen har foreslået for 2014 og 2018, og som 
uheldigvis viser et ensidigt fremtidigt koncept for forskning og innovation, bør 
genovervejes.

10. Det samfundsmæssige aspekt bliver et afgørende kriterium inden for VIF'erne og mere 
synligt i alle samfundsmæssige udfordringer.

11. EIT finder frem til fælles akkrediteringsprocesser for diplomer og grader på EU-niveau.

Ordførerens konklusioner

1. De universitetsstuderende, der har vist, at de har den rette ekspertise, vil have muligheden 
for at gennemføre forskning i forbindelse med deres postgraduate-uddannelse og 
doktorafhandlinger på mere end et af VIF'ernes universiteter. Således vil de drage fordel 
af samarbejdet mellem universiteter, forskningscentre og virksomheder.

2. De universiteter, der deltager i VIF'erne, tilskyndes til at udvikle studieplaner, som 
sammen med viden, forskning og iværksætterkultur vil give mulighed for uddannelse af 
høj kvalitet og vil være et middel til at opnå innovation.

3. Universiteterne fortsætter med at værne om akademisk frihed med respekt for viden og 
forskning, og når de forsøger at finde synergivirkninger med virksomhedspartnere, 
tilstræber de at beskytte deres enkelte studieplaner.

4. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod humanistiske videnskabers rolle inden for 
videregående uddannelser, da de i betydelig grad bidrager til både økonomien og fremme 
af europæisk kultur og arv. I denne forbindelse må humanistiske videnskaber ikke 
overses, når der vælges tematiske områder for fremtidige VIF'er.

EIT giver mulighed for et paradigmeskift i videntrekanten, blandt både universiteter og 
erhvervslivet, som omfatter lederskabet, læreren og "den livslange læring", og kan som sådan 
være et væsentligt element i udviklingen af en højt kvalificeret europæisk arbejdsstyrke for 
fremtiden.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag1

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrundelsen for at sætte forskning, 
uddannelse og innovation i centrum er 
indlysende. I en tid med øget global 
konkurrence og demografisk udfordring 
hjemme vil Europas vækst og 
beskæftigelse i fremtiden i stigende grad 
komme fra innovative gennembrud inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller og fra dets evne til at 
nære, tiltrække og fastholde talent. Der er 
enkeltstående succeshistorier i hele Europa, 
men EU's medlemsstater klarer sig i 
gennemsnit dårligt sammenlignet med 
verdens førende innovationslande. EU står 
desuden over for øget konkurrence om 
talent fra nye ekspertisecentre i 
vækstøkonomierne.

Begrundelsen for at sætte forskning, 
uddannelse og innovation i centrum er 
indlysende. Som led i den videnbaserede 
økonomi og i en tid med øget global 
konkurrence og demografisk udfordring 
hjemme vil Europas vækst og 
beskæftigelse i fremtiden i stigende grad 
komme fra innovative gennembrud inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller og fra dets evne til at 
nære, tiltrække og fastholde talent, idet det 
sikres, at de europæiske borgere ikke blot 
får gavn af de innovative gennembrud, 
men også bidrager til fremme heraf, 
navnlig gennem nye teknologier. Der er 
enkeltstående succeshistorier i hele Europa, 
men medlemsstaterne klarer sig i 
gennemsnit dårligt sammenlignet med 
verdens førende innovationslande.
Unionen står desuden over for øget 
konkurrence om talent fra nye 
ekspertisecentre i vækstøkonomierne.

Ændringsforslag2

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt med en ægte forandring 
af vores innovationssystemer og 

Det er nødvendigt med en ægte forandring 
af vores innovationssystemer og 
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paradigmer. Ekspertisen inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation, som tydeligvis findes i hele 
EU, er stadig alt for ofte fragmenteret.
Europa skal overvinde denne mangel på 
strategisk samarbejde på tværs af grænser –
lande, sektorer og fagområder. Europa skal 
endvidere rumme en ægte 
iværksætterkultur, der er nødvendig for at 
opfange værdien af forskning og 
innovation og for at etablere nye 
udviklingsselskaber og faktisk markedsføre 
innovationer inden for potentielle 
højvækstsektorer. Europa skal fremme de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
rolle som innovationsmotorer, da 
mennesker med talent skal styrkes med 
relevante kvalifikationer, relevant viden og 
relevante indstillinger for at skabe 
innovative fremskridt.

paradigmer gennem vedtagelsen af nye 
principper og praksisser, der navnlig 
bygger på åben og inklusiv forskning, 
udvikling af redskaber til forvaltning af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som 
fremmer gennemsigtighed og udvikling, 
samt udvikling af nye 
finansieringsredskaber, der sikrer, at 
forskningsindsatsen primært og effektivt 
målrettes imod de store samfundsmæssige 
udfordringer. Ekspertisen inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation, som tydeligvis findes i hele 
EU, er stadig alt for ofte fragmenteret.
Europa skal overvinde denne mangel på 
strategisk samarbejde på tværs af grænser –
lande, sektorer og fagområder. Europa skal 
endvidere rumme en ægte 
iværksætterkultur, der er nødvendig for at
opfange værdien af forskning og 
innovation og for at etablere nye 
udviklingsselskaber og faktisk markedsføre 
innovationer inden for potentielle 
højvækstsektorer. Europa skal fremme de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
rolle som innovationsmotorer, da
mennesker med talent skal styrkes med 
relevante kvalifikationer, relevant viden og 
relevante indstillinger for at skabe 
innovative fremskridt.

Ændringsforslag3

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem disse VIF'er hjælper EIT med at 
skabe miljøer, hvor innovation har bedre 
chancer for at trives og skabe gennembrud, 
hvad angår den måde, som videregående 
uddannelse, forskning og virksomheder 
samarbejder på. Denne tilgang hjælper med 
at behandle de stadig mere komplekse 
samfundsmæssige udfordringer, som anført 

Gennem disse VIF'er hjælper EIT med at 
skabe miljøer, hvor innovation har bedre 
chancer for at trives og skabe gennembrud, 
hvad angår den måde, som videregående 
uddannelse, forskning og virksomheder 
samarbejder på. Desuden bidrager EIT til 
unges beskæftigelse. Denne tilgang 
hjælper med at behandle de stadig mere 
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i Horisont 2020, på en helhedsorienteret 
måde, som samler mennesker fra 
forskellige sektorer, baggrunde og 
fagområder – som ellers ikke nødvendigvis 
havde mødt hinanden – for i fællesskab at 
finde løsninger på problemerne.

komplekse samfundsmæssige udfordringer, 
som anført i Horisont 2020, på en 
helhedsorienteret måde, som samler 
mennesker fra forskellige sektorer, 
baggrunde og fagområder – som ellers ikke 
nødvendigvis havde mødt hinanden – for i 
fællesskab at finde løsninger på 
problemerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forbedring af investeringernes virkning 
på uddannelse, forskning og innovation og 
test af nye styringsmodeller for innovation: 
EIT fungerer som katalysator, der føjer 
merværdi til det eksisterende 
forskningsgrundlag ved at sætte skub i 
indførelsen og udnyttelsen af teknologier 
og forskningsresultater. 
Innovationsaktiviteter bidrager til gengæld 
til at tilpasse og styrke 
forskningsinvesteringer og til at gøre 
uddannelsesaktiviteter mere lydhøre over 
for erhvervslivets behov. Til det formål har 
EIT fået betydelig fleksibilitet til at afprøve 
nye innovationsmodeller, idet der er givet 
mulighed for store forskelle i VIF'ernes 
styrings- og finansieringsmodeller og 
hurtig tilpasning, så nye muligheder bedre 
kan håndteres.

 Forbedring af investeringernes virkning 
på uddannelse, forskning og innovation og 
test af nye styringsmodeller for innovation: 
EIT fungerer som katalysator, der føjer 
merværdi til det eksisterende 
forskningsgrundlag ved at sætte skub i 
indførelsen og udnyttelsen af teknologier 
og forskningsresultater. 
Innovationsaktiviteter bidrager til gengæld 
til at tilpasse og styrke 
forskningsinvesteringer og til at gøre 
uddannelsesaktiviteter mere lydhøre over 
for erhvervslivets behov. Til det formål har 
EIT fået betydelig fleksibilitet til at afprøve 
nye innovationsmodeller, idet der er givet 
mulighed for store forskelle i VIF'ernes 
styrings- og finansieringsmodeller og 
hurtig tilpasning, så nye muligheder bedre 
kan håndteres. EIT har også potentiale til 
at udvikle nye finansieringsmodeller 
såsom innovationspriser, hvormed det er 
muligt at maksimere det offentlige udbytte 
af forskningsfinansiering, hvormed man 
sikrer, at innovation ikke blot håndterer 
de mest presserende behov i samfundet, 
men at de europæiske borgere også 
hurtigt kan drage fordel af innovation.
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Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yde et stærkt bidrag til de 
målsætninger, der er anført i Horisont 
2020, navnlig ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder.  Inden for Horisont 2020 er 
EIT involveret i målsætningen om at 
"tackle de samfundsmæssige udfordringer", 
men benytter tilgangen om glidende 
samspil på tværs af målsætninger. Det 
bidrager også til at skabe en 
konkurrencedygtig industri i førerposition 
ved at stimulere resultatdrevet forskning og 
styrke udviklingen af innovative små og 
mellemstore virksomheder med et stort 
vækstpotentiale. Endelig vil det bidrage til 
udviklingen af et videnskabeligt grundlag 
af høj kvalitet ved at fremme mobilitet på 
tværs af grænser – faglige, sektorbestemte 
og nationale – og ved at inddrage 
iværksætterkultur og risikovillighed i 
innovative ph.d.-studier. EIT vil derved 
yde et væsentligt bidrag til at fremme de 
rammebetingelser, der er nødvendige for at 
realisere det innovative potentiale, som 
EU's forskning rummer, og fremme 
gennemførelsen af det europæiske 
forskningsrum. 

EIT vil yde et stærkt bidrag til de 
målsætninger, der er anført i Horisont 
2020, navnlig ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Inden for Horisont 2020 er 
EIT involveret i målsætningen om at 
"tackle de samfundsmæssige udfordringer", 
men benytter tilgangen om glidende 
samspil på tværs af målsætninger. Det 
bidrager også til at skabe en 
konkurrencedygtig industri i førerposition 
ved at stimulere resultatdrevet forskning og 
styrke udviklingen af innovative små og 
mellemstore virksomheder med et stort 
vækstpotentiale. Endelig vil det bidrage til 
udviklingen af et videnskabeligt grundlag 
af høj kvalitet ved at fremme mobilitet på 
tværs af grænser – faglige, sektorbestemte 
og nationale – og ved at inddrage 
iværksætterkultur og risikovillighed i 
innovative ph.d.-studier. EIT skal fremme 
grænseoverskridende og tværsektorielt 
samarbejde og mobilitet inden for 
forskning og innovation mellem 
akademiske centre, 
forskningsinstitutioner og virksomheder. 
EIT skaber en fælles platform for 
udveksling af viden og innovation, hvilket 
vil bidrage til at understøtte områder, der 
ikke direkte indgår i VIF'er, og på 
længere sigt bidrage til at opfylde 
prioriteterne i rammeprogrammet 
"Horisont 2020''. Det er nødvendigt at 
fastsætte en særskilt prioritet, der kan 
definere det præcise omfang af driften af 
EIT inden for rammerne af samarbejdet 
med tredjelande og internationale 
organisationer i forbindelse med 
forskning og innovation, hvilket kan 
bidrage til udbredelse af god praksis i 
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Fællesskabet. EIT vil derved yde et 
væsentligt bidrag til at fremme de 
rammebetingelser, der er nødvendige for at 
realisere det innovative potentiale, som 
EU's forskning rummer, og fremme 
gennemførelsen af det europæiske 
forskningsrum.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilfører endvidere en komplet
uddannelsesdimension til EU's forsknings-
og innovationspolitik. Via innovativ 
uddannelse for iværksættere spiller det en 
vigtig rolle som brobygger mellem 
forsknings- og innovationsrammen og 
uddannelsespolitikkerne og -programmerne 
og sikrer den langsigtede forpligtelse, der 
er nødvendig for at skabe bæredygtige 
forandringer inden for videregående 
uddannelse. Gennem nye, tværfaglige 
EIT-mærkede universitetsgrader leder EIT 
samarbejdet hen imod uddannelse for 
innovation, der vil have en klar afsmittende 
virkning på den bredere europæiske 
dagsorden for moderniseringen af de 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
hvilket vil fremme det europæiske område 
for videregående uddannelse.

EIT tilfører endvidere en komplet
uddannelseskomponent til EU's 
forsknings- og innovationspolitik som det 
eneste instrument inden for Horisont 
2020, der lægger stor vægt på det 
uddannelsesmæssige aspekt, herunder 
gennem åben adgang til 
forskningspublikationer. Derfor bør EIT 
sikre, at VIF'ernes master- og ph.d.-
programmer er tilstrækkeligt finansieret. 
Via innovativ uddannelse for iværksættere 
spiller det en vigtig rolle som brobygger 
mellem forsknings- og innovationsrammen 
og uddannelsespolitikkerne og -
programmerne og sikrer den langsigtede 
forpligtelse, der er nødvendig for at skabe
nye måder, hvorpå videregående 
uddannelser kan tilpasses de nye krav i de 
respektive samfund. Der skal især sikres 
tilstrækkelig finansiering af universiteter 
og andre højere læreanstalter. Herved 
sikres der lige muligheder for 
institutioner, der kandiderer til at opnå 
det højeste europæiske niveau. Samtidig 
opretholdes støtte til forsknings- og 
uddannelsescentre, der allerede har status 
som ekspertisecentre. Gennem nye, 
tværfaglige EIT-mærkede 
universitetsgrader leder EIT samarbejdet 
hen imod uddannelse for innovation, der 
vil have en klar afsmittende virkning på 
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den bredere europæiske dagsorden for 
moderniseringen af de videregående
uddannelsessystemer, samtidig med at der 
værnes om de europæiske videregående 
uddannelsers humanistiske tradition,
hvilket vil fremme det europæiske område 
for videregående uddannelse.

Ændringsforslag7

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er endvidere muligheder for 
interaktion med EU's samhørighedspolitik, 
som vil gavne begge områder, og som 
omhandler forbindelser mellem de lokale 
og globale aspekter af innovation.
Samhusningscentre støtter samarbejde på 
tværs af grænser og er placeret, så de kan 
gøre brug af forskellige tilskudsordninger 
fra deres respektive regioner
Samhusningscentrene spiller en vigtig rolle 
i indsatsen for at styrke VIF'ernes lokal-
globale forbindelser som helhed, herunder 
gennem tæt samarbejde med regionale 
myndigheder, navnlig de myndigheder, der 
deltager i udformningen og 
gennemførelsen af regionale 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering (RIS3). Desuden vil 
forbindelsen mellem VIF'er og lokale 
klyngeorganisationer kunne styrkes for at 
øge SMV'ernes deltagelse i VIF'ernes 
aktiviteter. Mens muligheder for 
synergivirkninger varierer afhængigt af det 
tematiske område for et VIF, er der en 
række initiativer og programmer på EU-
plan, som især kan forbedres gennem 
samarbejde og koordinering. Da selve 
konceptet bag EIT/VIF'erne hviler på 
tilføjelse af merværdi til den nuværende 
europæiske ekspertise, vil VIF'erne – både 
nuværende og fremtidige – pr. definition 

Der er endvidere muligheder for 
interaktion med EU's samhørighedspolitik, 
som vil gavne begge områder, og som 
omhandler forbindelser mellem de lokale 
og globale aspekter af innovation.
Samhusningscentre støtter samarbejde på 
tværs af regioner og grænser og er 
placeret, så de kan gøre brug af forskellige 
tilskudsordninger fra deres respektive 
regioner. Samhusningscentrene spiller en 
vigtig rolle i indsatsen for at styrke 
VIF'ernes lokal-globale forbindelser som 
helhed, herunder gennem tæt samarbejde 
med regionale myndigheder, navnlig de 
myndigheder, der deltager i udformningen 
og gennemførelsen af regionale 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering (RIS3). Desuden vil 
forbindelsen mellem VIF'er og lokale 
klyngeorganisationer kunne styrkes for at 
øge SMV'ernes deltagelse i VIF'ernes 
aktiviteter. Mens muligheder for 
synergivirkninger varierer afhængigt af det 
tematiske område for et VIF, er der en 
række initiativer og programmer på EU-
plan, som især kan forbedres gennem 
samarbejde og koordinering. Da selve 
konceptet bag EIT/VIF'erne hviler på 
tilføjelse af merværdi til den nuværende 
europæiske ekspertise, vil VIF'erne – både 
nuværende og fremtidige – pr. definition 
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arbejde for at udforske disse 
synergivirkninger så meget som muligt.
VIF'er vil føje merværdi til initiativer, der 
findes inden for relevante områder, 
herunder fælles 
programlægningsinitiativer, europæiske 
innovationspartnerskaber og offentlig-
private partnerskaber.

arbejde for at udforske disse 
synergivirkninger så meget som muligt.
VIF'er vil føje merværdi til initiativer, der 
findes inden for relevante områder, 
herunder fælles 
programlægningsinitiativer, europæiske 
innovationspartnerskaber og offentlig-
private partnerskaber. Der opstilles 
garantier for at undgå 
dobbeltfinansiering (75 % af de 
økonomiske ressourcer kommer fra 
privat, offentlig og regional finansiering, 
herunder andre EU-programmer og 
samhørighedspolitikken). Enhver 
nedskæring af bevillinger til andre 
uddannelsesrelaterede programmer bør 
undgås.

Ændringsforslag8

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles programlægningsinitiativer, et 
nøgleinstrument for indsatsen mod 
fragmentering inden for forskning, skal 
udgøre kernen i VIF'ernes paneuropæiske 
forskningsgrundlag. Til gengæld kan 
VIF'erne sætte skub i og fremme udnyttelse 
af offentlig kvalitetsforskning, der er 
samlet af de fælles 
programlægningsinitiativer, så 
fragmentering inden for innovation 
bekæmpes. De fælles teknologiinitiativer 
og de nyetablerede offentlig-private 
partnerskaber udgør platforme til fremme 
af industridrevet forskning i stor skala og 
fremme af udviklingen af vigtige 
teknologier. VIF'er kan hjælpe med at 
katalysere disse betydelige investeringer i 
forskning med det formål at sætte skub i 
teknologioverførsel og -kommercialisering 
og at udvikle nye projekter inden for 
eksisterende virksomheder via 

Fælles programlægningsinitiativer, et 
nøgleinstrument for indsatsen mod 
fragmentering inden for forskning, skal 
udgøre kernen i VIF'ernes paneuropæiske 
forskningsgrundlag. Til gengæld kan 
VIF'erne sætte skub i og fremme udnyttelse 
af offentlig kvalitetsforskning, der er 
samlet af de fælles 
programlægningsinitiativer, så 
fragmentering inden for innovation 
bekæmpes. De fælles teknologiinitiativer 
og de nyetablerede offentlig-private 
partnerskaber udgør platforme til fremme 
af industridrevet forskning i stor skala og 
fremme af udviklingen af vigtige 
teknologier. VIF'er kan hjælpe med at 
katalysere disse betydelige investeringer i 
forskning med det formål at sætte skub i 
teknologioverførsel og -kommercialisering 
og at udvikle nye projekter inden for 
eksisterende virksomheder via 
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iværksættertalent. Gennem sin tilgang 
baseret på videntrekanten vil EIT supplere 
Det Europæiske Forskningsråds (EFR's) 
investering i banebrydende forskning i 
verdensklassen ved at arbejde med hele 
innovationskæden fra idé til anvendelse og
udnyttelse med henblik på at skabe 
yderligere muligheder inden for 
innovation og eksponering for 
iværksætterkultur for Marie Curie-
forskere og "Erasmus for Alle"-
studerende.  

iværksættertalent. Gennem sin tilgang 
baseret på videntrekanten vil EIT supplere 
Det Europæiske Forskningsråds (EFR's) 
investering i banebrydende forskning i 
verdensklassen ved at arbejde med hele 
innovationskæden fra idé til anvendelse og 
sikre udvikling af det europæiske 
forskningsrum for Marie Curie-forskere. 
EIT anvender på passende vis den 
intellektuelle kapital i Europa med 
henblik på at erhverve nye færdigheder
inden for innovation og eksponering for 
iværksætterkultur som følge af 
forbindelsen med "Erasmus for Alle"-
programmet.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af de indhøstede erfaringer 
sigter EIT mod at konsolidere og 
yderligere udvikle sin rolle som en 
"investor", der nærer og gør det muligt for 
eksisterende ekspertisecentre inden for 
forskning, erhvervsliv og højere 
uddannelse i Europa at samles og fremme 
deres langsigtede systematiske samarbejde 
gennem VIF'er. 

På grundlag af de indhøstede erfaringer 
sigter EIT mod at konsolidere og 
yderligere udvikle sin rolle som en 
"investor", der nærer og gør det muligt for 
eksisterende ekspertisecentre inden for 
forskning, erhvervsliv og højere 
uddannelse i Europa at samles og fremme 
deres langsigtede systematiske samarbejde 
gennem VIF'er. Med dette for øje bør der 
iværksættes informationskampagner, hvor 
alle relevante kommunikationsmidler og -
fremgangsmåder bliver anvendt, for at 
sikre, at både universiteter og studerende 
har tilstrækkelig adgang til oplysninger 
om EIT's og VIF'ernes funktion og 
virkefelter.
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Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.1. – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'erne tager ikke kun udgangspunkt i 
deres partneres eksisterende grundlag for 
eliteforskning, men er også frontløbere, når 
det gælder om at fremme og gennemføre 
EIT's uddannelsesmission. Målet er at 
uddanne og bibringe talenter de 
kvalifikationer, den viden og den 
tankegang, der er brug for i en global 
videnøkonomi. Til det formål fremmer EIT 
aktivt bl.a. de EIT-mærkede 
universitetsgrader ved at overvåge deres 
kvalitet og sammenhængende 
gennemførelse på tværs af VIF'erne. Dette
arbejde baseres i vid udstrækning på peer-
og ekspertevalueringer, og der indledes en 
dialog med nationale organer og 
kvalitetssikringsorganer. Dette vil forbedre 
den nationale og internationale 
anerkendelse af de EIT-mærkede 
kvalifikationer og gøre dem mere attraktive 
globalt, samtidig med at der skabes en 
platform for samarbejde på internationalt 
plan. I fremtiden tilskyndes VIF'erne til at 
udvide deres uddannelsesaktiviteter ud 
over postgraduate-uddannelse til en 
bredere vifte af studieforløb, som dækker 
flere innovative 
efteruddannelsesaktiviteter, herunder 
ledelsesuddannelse, skræddersyede faglige 
kurser og sommerskoler. For at forbedre 
indvirkningen af VIF'ernes 
uddannelsesaktiviteter og nå ud til en 
bred målgruppe kan VIF'erne forsøgsvis 
udforme moduler til studerende eller 
pakker målrettet mod skoleundervisning.

VIF'erne tager ikke kun udgangspunkt i 
deres partneres eksisterende grundlag for 
eliteforskning, men er også frontløbere, når 
det gælder om at fremme og gennemføre 
EIT's uddannelsesmission. Målet er at 
uddanne og bibringe talenter de 
kvalifikationer, den viden og den 
tankegang, der er brug for i en global 
videnøkonomi. Til det formål fremmer EIT 
aktivt bl.a. de EIT-mærkede 
universitetsgrader ved at overvåge deres 
kvalitet og sammenhængende 
gennemførelse på tværs af VIF'erne. I 
denne forbindelse anvender VIF'erne en 
række kvalitetskriterier for de EIT-
mærkede grader (det vil i henhold til 
Bolognaprocessen sige iværksætterkultur 
med mulighed for en tæt sektormobilitet 
mellem den akademiske verden og 
erhvervslivet), således at høje akademiske 
standarder kan opretholdes, og i sidste 
ende europæiske universiteters omdømme 
og prestige kan sikres. Desuden baseres
dette arbejde i vid udstrækning på peer- og 
ekspertevalueringer, og der indledes en 
dialog med nationale organer og 
kvalitetssikringsorganer. Dette vil forbedre 
den nationale og internationale 
anerkendelse af de EIT-mærkede 
kvalifikationer og gøre dem mere attraktive 
globalt, samtidig med at der skabes en 
platform for samarbejde på internationalt 
plan. I fremtiden tilskyndes VIF'erne til at 
udvide deres uddannelsesaktiviteter ud 
over postgraduate-uddannelse til en 
bredere vifte af studieforløb, som dækker 
flere innovative 
efteruddannelsesaktiviteter, herunder 
ledelsesuddannelse, skræddersyede faglige 
kurser og sommerskoler. Universiteterne 
skal fortsætte med at værne om 
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akademisk frihed med respekt for viden 
og forskning og tilstræbe at beskytte deres 
enkelte studieplaner, når de forsøger at 
skabe synergivirkninger med 
virksomhedspartnere.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.1. – afsnit 5 – led 2 a (nyt) (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 fastlægge kriterier for de EIT-mærkede 
grader med henblik på at sikre deres 
akademiske gyldighed og høje standarder

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.1. – afsnit 5 – led 3 (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 etablere et system af peer-evalueringer
for EIT-mærkede kvalifikationer og indgå i 
dialog med nationale organer og 
kvalitetssikringsorganer

 aktivt sikre sammenhæng og ækvivalens 
i hele EIT ved at etablere et system af
peer-reviews for EIT-mærkede 
kvalifikationer og indgå i dialog med 
nationale organer og 
kvalitetssikringsorganer

Ændringsforslag13

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.1. – afsnit 5 – led 4 (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 tilskynde VIF'er til at udvikle en bredere 
vifte af aktiviteter inden for 
uddannelsesaktiviteter.

 tilskynde VIF'er til at udvikle en bredere 
vifte af aktiviteter inden for 
uddannelsesaktiviteter, navnlig aktiviteter, 
der skal give VIF'erne mulighed for at 
dele deres viden med institutioner, som 
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kan være interesseret i at deltage i 
fremtidige VIF'er, og med henblik på at 
øge opmærksomheden omkring disse 
uddannelsesmæssige programmers 
eksistens

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.1. – afsnit 5 – led 4 a (nyt) (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 indbyde VIF'er til at give studerende 
relevante oplysninger om anerkendelse af 
grader fra andre medlemsstater

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.1. – afsnit 5 – led 4 b (nyt) (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 fastlægge fælles akkrediteringsprocesser 
for diplomer og grader på EU-niveau

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For yderligere at forbedre indvirkningen og 
skabe incitament til innovation på nye 
områder af samfundsmæssige udfordringer 
vil EIT gradvist udvide sin portefølje af 
VIF'er. Ved at benytte en trinvis tilgang, 
hvor nye VIF'er oprettes løbende, sikrer 
EIT, at erfaringerne fra de tidligere runder 
udnyttes effektivt, og at der kun oprettes 
VIF'er inden for områder, som rummer et 
klart innovationspotentiale og ekspertise i 

For yderligere at forbedre indvirkningen og 
skabe incitament til innovation på nye 
områder af samfundsmæssige udfordringer 
vil EIT gradvist udvide sin portefølje af 
VIF'er. Ved at benytte en trinvis tilgang, 
hvor nye VIF'er oprettes løbende, sikrer 
EIT, at erfaringerne fra de tidligere runder 
udnyttes effektivt, og at der kun oprettes 
VIF'er inden for tematiske områder, som 
rummer et klart innovationspotentiale og



PE489.612v02-00 16/31 AD\912360DA.doc

DA

verdensklasse, der kan bygges videre på. I 
perioden 2014-2020 oprettes nye VIF'er 
derfor i to bølger, dvs. tre nye VIF'er i både 
2014 og 2018, så EIT når op på en 
portefølje på ni VIF'er i perioden 2014-
2020 (svarende til ca. 40-50 
samhusningscentre i hele EU). En potentiel 
ny udvælgelsesproces for VIF'er i 2018 
skal i høj grad baseres på resultaterne af en 
grundig ekstern evaluering af EIT og de 
eksisterende VIF'er, herunder en vurdering 
af VIF'ernes økonomiske og 
samfundsmæssige indvirkning og EIT's 
bidrag til styrkelsen af medlemsstaternes 
og EU's innovationskapacitet, og på 
resultaterne af evalueringerne af Horisont 
2020.

en betydelig samfundsmæssig indvirkning 
samt ekspertise i verdensklasse, der kan 
bygges videre på. I perioden 2014-2020 
oprettes nye VIF'er derfor i to bølger, dvs. 
tre nye VIF'er i både 2014 og 2018, så EIT 
når op på en portefølje på ni VIF'er i 
perioden 2014-2020 (svarende til ca. 40-50 
samhusningscentre i hele EU). En potentiel 
ny udvælgelsesproces for VIF'er i 2018 
skal i høj grad baseres på resultaterne af en 
grundig ekstern evaluering af EIT og de 
eksisterende VIF'er, herunder en vurdering 
af VIF'ernes økonomiske og 
samfundsmæssige indvirkning og EIT's 
bidrag til styrkelsen af medlemsstaternes 
og EU's innovationskapacitet, og på 
resultaterne af evalueringerne af Horisont 
2020.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nye VIF'er vil blive oprettet inden for 
områder med store samfundsmæssige 
udfordringer med et reelt potentiale for 
innovation. EIT bidrager derved fuldt ud til 
målene i EU's bredere politiske dagsorden 
og navnlig målene i Horisont 2020, som 
udpeger en række store samfundsmæssige 
udfordringer samt støtte- og 
industriteknologier. Målet er at oprette 
VIF'er inden for tematiske områder, der på 
grund af deres omfang og komplekse 
karakter kun kan løses med en tilgang, der 
går på tværs af fagområder, grænser og 
sektorer. Udvælgelsen af de tematiske 
områder skal derfor baseres på en 
omhyggelig analyse af, om et VIF kan 
sikre ægte merværdi og har en positiv 
indvirkning på økonomien og samfundet.

De nye VIF'er vil blive oprettet inden for
tematiske områder med store 
samfundsmæssige udfordringer med et 
reelt potentiale for innovation. EIT 
bidrager derved fuldt ud til målene i EU's 
bredere politiske dagsorden og navnlig 
målene i Horisont 2020, som udpeger en 
række store samfundsmæssige 
udfordringer. Målet er at oprette VIF'er 
inden for tematiske områder, der på grund 
af deres omfang og komplekse karakter 
kun kan løses med en tilgang, der går på 
tværs af fagområder, grænser og sektorer.
Udvælgelsen af de tematiske områder skal 
derfor baseres på en omhyggelig analyse 
af, om et VIF kan sikre ægte merværdi og 
har en positiv indvirkning på økonomien 
og samfundet. Tildeling af midler til nye 
VIF'er skal ydes på et 
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konkurrencemæssigt grundlag under 
hensyntagen til projekternes kvalitet og 
potentiale, og det er samtidig nødvendigt 
at sikre tilstrækkelig finansiering af hvert 
VIF, så de rent faktisk kan skabe 
innovation.

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 3 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 temaet skal kræve tværfaglige tilgange og
udvikling af nye typer uddannelse på tværs 
af faggrænser

 temaet skal kræve tværfaglige tilgange og
tilskynde universiteterne til at udvikle nye 
typer uddannelse på tværs af faggrænser

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af de tematiske områder, der 
er foreslået i EIT-udkastet samt af 
interessentgrupperne i bredere forstand, 
viste tydeligt en vis grad af variation, hvad 
angår den potentielle indvirkning, som 
oprettelsen af et VIF ville få. Som følge 
heraf blev en række temaer kasseret. Andre 
blev omdefineret, så de i højere grad passer 
ind i de europæiske og globale rammer på 
området.

Vurderingen af de tematiske områder, der 
er foreslået i EIT-udkastet samt af 
interessentgrupperne i bredere forstand, 
viste tydeligt en vis grad af variation, hvad 
angår den potentielle indvirkning, som 
oprettelsen af et VIF ville få. Som følge 
heraf blev en række temaer kasseret. Andre 
blev omdefineret, så de i højere grad passer 
ind i de europæiske og globale rammer på 
området. Den regelmæssige vurdering af 
udviklingen af forskningspotentialer og 
den mulige udvikling af ny innovativ 
dynamik bør tages i betragtning med 
henblik på fremtidige VIF'er i sektorer, 
der endnu ikke er under overvejelse, men 
som opfylder de givne kriterier (f.eks. på 
det maritime område).
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Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende tematiske områder er udpeget 
som de områder, hvor oprettelsen af et nyt 
VIF har de største muligheder for at føje 
merværdi til eksisterende aktiviteter og 
sætte skub i innovationen:

Følgende tematiske områder er udpeget 
som de områder, hvor oprettelsen af et nyt 
VIF kan føje merværdi til eksisterende 
aktiviteter og sætte skub i innovationen. 
Denne liste er imidlertid udelukkende 
vejledende for så vidt angår de tematiske 
områder, som til slut vil blive valgt for 
fremtidige VIF'er:

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med den anden bølge i 2018
vil de resterende temaer (mobilitet i byer, 
produktion med høj værditilvækst og 
intelligente sikre samfund) blive overvejet,
samtidig med at der tages hensyn til nye 
og uventede udfordringer, som måtte opstå 
i fremtiden.

I forbindelse med den anden bølge i 2018
kan de resterende temaer fra ovenstående 
liste (mobilitet i byer, produktion med høj 
værditilvækst og intelligente sikre 
samfund) blive overvejet sammen med 
andre temaer, der tager hensyn til nye og 
uventede udfordringer, som måtte opstå i 
fremtiden.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør ligeledes rettes særlig 
opmærksomhed mod humanistiske 
videnskabers rolle inden for videregående 
uddannelser, da de i betydelig grad 
bidrager til både økonomien og fremme af 
europæisk kultur og arv. I den henseende 
må humanistiske videnskaber ikke overses 
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eller glemmes, når der vælges tematiske 
områder for fremtidige VIF'er.

Ændringsforslag23

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 10 – led 1 a (nyt) (i boksen) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 fuldt ud rådføre sig med alle 
interesserede parter, herunder – sammen 
med universiteter, virksomheder, 
iværksættere og forskningscentre –
civilsamfundet, lokale myndigheder og 
relevante ngo'er, før der træffes 
beslutning om de tematiske områder, der 
skal omfattes af den tredje bølge af VIF'er 
i 2018

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 10 – led 1 b (nyt) (i boksen) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 gøre sit yderste for at sikre, at så mange 
potentielle interesserede parter som 
muligt bliver orienteret om de fremtidige 
VIF-udvælgelsesprocedurer. Potentielle 
interesserede parter skal have alle 
nødvendige oplysninger, således at de 
grundigt kan overveje, hvilket bidrag de i 
givet fald kan yde. I den henseende bør 
der rettes særlig opmærksomhed mod de 
områder og regioner, som endnu ikke har 
haft nogen deltagere i de eksisterende 
VIF'er
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 10 – led 2 a (nyt) (i boksen) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 sikre, at det sociale aspekt er et 
afgørende kriterium inden for VIF'erne 
og synligt i alle samfundsmæssige 
udfordringer.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den indledende periode har EIT primært
koncentreret sig om at oprette VIF'erne.
Det er EIT's klare mål at styrke de 
eksisterende ekspertisecentre, men EIT 
skal samtidig sikre, at det også tilfører 
fordele til de områder af EU, som ikke 
direkte deltager i VIF'erne. Det er derfor 
afgørende for EIT, at det aktivt fremmer 
udbredelsen af god praksis med hensyn til 
integration af videntrekanten, så der 
udvikles en fælles kultur for innovation og 
deling af viden.

I løbet af den indledende periode
koncentrerede EIT sig primært om at 
oprette VIF'erne. Det er EIT's klare mål at 
styrke de eksisterende – eller tilskynde til 
oprettelsen af nye – ekspertisecentre, men 
EIT skal samtidig sikre, at det også tilfører 
fordele til de områder af EU, som ikke 
direkte deltager i VIF'erne. Endvidere er
det væsentligt, at EIT øger sin synlighed 
over for de medlemsstater, som endnu 
ikke deltager i VIF'erne, og primært de 
medlemsstater, der har mindre erfaring 
med disse former for joint ventures. 
Kriteriet om ekspertise og 
subsidaritetsprincippet gælder altid. Det er 
derfor afgørende for EIT, at det aktivt 
fremmer udbredelsen af god praksis, såsom 
åben publikation af forskningsresultater 
og åben forskning, med hensyn til 
integration af videntrekanten, så der 
udvikles en fælles kultur for innovation og 
deling af viden.

Ændringsforslag 27
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Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2,2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I fremtiden skal EIT arbejde for at gøre 
VIF'ernes erfaringer forståelige og 
reproducerbare for at integrere dem i en 
kultur, der kan fungere som rollemodel i og 
uden for Europa. Ved at udpege, analysere 
og dele god praksis samt nye modeller for 
styring og finansiering fra VIF'erne søger 
EIT at sikre, at den viden, der skabes inden 
for EIT og dets VIF'er, udbredes og 
udnyttes til fordel for mennesker og 
institutioner, herunder dem, der ikke 
deltager direkte i VIF'erne.

I fremtiden skal EIT arbejde for at gøre 
VIF'ernes erfaringer forståelige og 
reproducerbare for at integrere dem i en 
kultur, der kan fungere som rollemodel i og 
uden for Europa. Ved at udpege, analysere
og dele god praksis samt nye modeller for 
styring og finansiering fra VIF'erne søger 
EIT at sikre, at den viden, der skabes inden 
for EIT og dets VIF'er, udbredes og 
udnyttes til fordel for borgerne, private 
enheder og institutioner, herunder dem, der 
ikke deltager direkte i VIF'erne.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.2. – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT kan spille en afgørende rolle med 
hensyn til at samle de forskelligartede 
tilgange, der anvendes af VIF'erne, og gøre 
dem anvendelige inden for områder, hvor 
innovationskapaciteten er svag, og som 
ellers ikke kunne drage nytte af EIT's 
erfaringer. Sådanne udadrettede aktiviteter 
sikrer, at EIT's erfaringer bruges til at 
fremme udviklingen af 
innovationskapacitet på disse områder. 
Disse aktiviteter kan give stærke resultater, 
idet de er baseret på VIF'ernes arbejde. 

EIT kan spille en afgørende rolle med 
hensyn til at samle de forskelligartede 
tilgange, der anvendes af VIF'erne, og gøre 
dem anvendelige inden for tematiske
områder, hvor innovationskapaciteten er 
svag, og som ellers ikke kunne drage nytte 
af EIT's erfaringer. Sådanne udadrettede 
aktiviteter sikrer, at EIT's erfaringer bruges 
til at fremme udviklingen af 
innovationskapacitet på disse områder. 
Disse aktiviteter kan give stærke resultater, 
idet de er baseret på VIF'ernes arbejde. I 
denne henseende er det væsentligt, at 
innovationskonceptet også gælder på 
akademiske områder, som kan skabe ideer 
og koncepter eller nye materielle beviser 
vedrørende Europas kulturelle fortid og 
nutid.
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Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.2. – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mennesker med talent er hjertet i vellykket 
innovation. En af EIT's fornemmeste roller 
er at give mennesker med talent mulighed 
for at udnytte deres potentiale fuldt ud og 
skabe miljøer, hvor de kan trives. Gennem 
VIF'erne skaber EIT sådanne miljøer, men 
skal supplere dem med strategier, der har 
til formål at tiltrække og inkludere de 
bedste talenter fra andre steder end 
VIF'erne.

Mennesker med talent er, når de modtager 
en passende uddannelse og bliver tilbudt 
at arbejde under inspirerende betingelser,
hjertet i vellykket forskning og åbne over 
for innovation. En af EIT's fornemmeste 
roller er at give mennesker med talent 
mulighed for at udnytte deres potentiale 
fuldt ud og skabe miljøer, hvor de kan 
trives. Gennem VIF'erne skaber EIT 
sådanne miljøer, men skal supplere dem 
med strategier, der har til formål at 
tiltrække og inkludere de bedste talenter fra 
andre steder end VIF'erne.

Ændringsforslag 30Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.2. – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT spiller endvidere en vigtig rolle med 
hensyn til at tiltrække mennesker med 
talent fra lande uden for EU. Ved at skabe 
et stærkt varemærke og indgå i strategiske 
forbindelser med centrale partnere fra hele 
verden kan EIT styrke den 
tiltrækningskraft, som partnerne kan udøve 
inden for VIF'erne. I tæt samarbejde med 
VIF'erne skal EIT udvikle en stærk 
international strategi, som udpeger og 
etablerer kontakt med relevante og 
potentielle partnere. I den sammenhæng 
bør EIT og dets VIF'er fuldt ud udnytte de 
eksisterende EU-initiativer på området, 
som f.eks. Erasmus for Alle-programmet 
og Marie Curie-aktionerne. Desuden kan 
EIT fremme deling af viden, 
mentorarrangementer og netværksdannelse 
ved at tilskynde til oprettelsen af et 
netværk af tidligere EIT-studerende.

EIT spiller endvidere en vigtig rolle med 
hensyn til at tiltrække mennesker med 
talent fra lande uden for EU. Ved at skabe 
et stærkt varemærke og indgå i strategiske 
forbindelser med centrale partnere fra hele 
verden kan EIT styrke den 
tiltrækningskraft, som partnerne kan udøve 
inden for VIF'erne. I tæt samarbejde med 
VIF'erne skal EIT udvikle en stærk 
international strategi, som udpeger og 
etablerer kontakt med relevante og 
potentielle partnere. I den sammenhæng 
bør EIT og dets VIF'er fuldt ud udnytte de 
eksisterende EU-initiativer på området, 
som f.eks. Erasmus for Alle-programmet 
og Marie Curie-aktionerne. EIT's 
komplementaritet med andre eksisterende 
uddannelses- og forskningsprogrammer 
(Det Europæiske Forskningsråd, de fælles 
forskningscentre, europæiske 
innovationspartnerskaber, vidensalliancer 
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osv.) skal sikres. Desuden kan EIT fremme 
deling af viden, mentorarrangementer og 
netværksdannelse ved at tilskynde til 
oprettelsen af et netværk af tidligere EIT-
studerende. Det kan også bidrage til denne 
opgave ved at støtte forskningsområder 
vedrørende europæisk kultur, som altid 
har vakt interesse over hele verden. 

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.2. – afsnit 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT og VIF'erne bør sikre, at master-
eller ph.d.-studiernes videnskabelige 
resultater og anvendelserne heraf samt de 
resultater, der er opnået i forbindelse 
hermed, offentliggøres på passende vis for 
at bidrage til en international og 
akademisk dialog.

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.2. – afsnit 9 – led 1 (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 i tæt samarbejde med VIF'erne oprette en 
ordning ("EIT-fellows"), som giver 
mennesker med særligt talent i og uden for
EU mulighed for at deltage i aktiviteterne 
på VIF'ernes samhusningscentre i en 
begrænset periode til gavn for både 
deltagerne og VIF'et

 i tæt samarbejde med VIF'erne oprette en 
ordning ("EIT-fellows"), som giver en bred 
vifte af studerende, forskere, 
akademikere, lærere og iværksættere fra 
alle studieområder og erhvervslivet i hele 
Unionen, som for øjeblikket ikke deltager 
i eksisterende VIF'er, mennesker med 
særligt talent i og uden for Unionen
mulighed for at deltage i aktiviteterne på 
VIF'ernes samhusningscentre i en 
begrænset periode til gavn for både 
deltagerne og VIF'et, og som mere generelt 
bidrager til at øge kendskabet til 
VIF'ernes aktiviteter og EIT's synlighed
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Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 9 – nr. 1 a (nyt) (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 oprette en platform til fremme af 
ekspertise, samarbejde og fælles projekter 
i hele Unionen

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.2. – afsnit 9 – led 2 (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 oprette/tilpasse et webbaseret værktøj, 
der kan udgøre en platform for videndeling 
og netværkssamarbejde omkring EIT

 oprette/tilpasse et webbaseret værktøj, 
der kan udgøre en platform for videndeling 
og netværkssamarbejde omkring EIT.
Dette værktøj skal anvendes til at 
tilskynde studerende, forskere, 
akademikere, lærere og iværksættere, der 
i øjeblikket ikke deltager i eksisterende 
VIF'er, til at lære om og af det nuværende 
arbejde, der udføres af eksisterende 
VIF'er, og planerne for VIF'ernes 
fremtidige bølger

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.1.2. – afsnit 9 – nr. 2 a (nyt) (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 udvikle værktøjer til at lette 
identifikationen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der er involveret i et 
område eller i forbindelse med forskning, 
såvel som deres erhvervelse, overdragelse 
eller overførelse som relevant og 
afhængigt af interessenternes behov.
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Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.2. – afsnit 9 – led 4 (i boksen)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 stille erfaringer fra VIF'erne systematisk 
til rådighed for det bredere 
innovationsfællesskab i og uden for EU.
Dette kan omfatte udvikling af en database 
med gratis kursusmateriale fra EIT's og 
VIF'ernes uddannelsesaktiviteter.

 stille erfaringer fra VIF'erne systematisk 
til rådighed for det bredere 
innovationsfællesskab i og uden for EU.
Dette omfatter udvikling af en database 
med gratis kursusmateriale fra EIT's og 
VIF'ernes uddannelsesaktiviteter, der 
stilles til rådighed for universiteter og 
højere uddannelsesinstitutioner i hele 
Unionen.

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.3. – afsnit 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har styrket sine 
bestræbelser ved at støtte EIT i 
etableringen af et solidt og 
resultatorienteret overvågningssystem. 
Dette overvågningssystem vil sikre fuld 
ansvarlighed for EIT og VIF'er, 
produkternes kvalitet, bidraget til de 
prioriterede områder i Horisont 2020, 
samtidig med at der gives mulighed for 
tilstrækkelig fleksibilitet i VIF'ernes 
forretningsdynamik. Det vil gøre det 
muligt for EIT at udvikle en god kapacitet 
til indsamling og analyse af input fra 
VIF'erne, at måle VIF'ernes resultater i 
forhold til deres egne mål og benchmarke 
EIT og VIF'er i forhold til bedste praksis 
på globalt plan. Systemet vil blive 
udformet fleksibelt og om nødvendigt 
justeret for at tage hensyn til udviklingen af 
EIT og VIF'er og den voksende vifte af 
aktiviteter. I overensstemmelse med 

Kommissionen har styrket sine 
bestræbelser ved at støtte EIT i 
etableringen af et solidt og 
resultatorienteret overvågningssystem. 
Dette overvågningssystem vil sikre fuld 
ansvarlighed for EIT og VIF'er, 
produkternes kvalitet, bidraget til de 
prioriterede områder i Horisont 2020, 
samtidig med at der gives mulighed for 
tilstrækkelig fleksibilitet i VIF'ernes 
forsknings- og forretningsdynamik. Det vil 
gøre det muligt for EIT at udvikle en god 
kapacitet til indsamling og analyse af input 
fra VIF'erne, at måle VIF'ernes resultater i 
forhold til deres egne mål og benchmarke 
EIT og VIF'er i forhold til bedste praksis 
på globalt plan. Systemet vil blive 
udformet fleksibelt og om nødvendigt 
justeret for at tage hensyn til udviklingen af 
EIT og VIF'er og den voksende vifte af 
aktiviteter. I overensstemmelse med 
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anbefalingerne i den uafhængige eksterne 
evaluering og de overordnede 
overvågningsbestemmelser under Horisont 
2020, har Kommissionen i samarbejde med 
EIT og VIF'er foreslået etableringen af et 
resultatorienteret 
præstationsovervågningssystem for EIT, 
der er rettet mod fire aktivitetsniveauer: 

anbefalingerne i den uafhængige eksterne 
evaluering og de overordnede 
overvågningsbestemmelser under Horisont 
2020, har Kommissionen i samarbejde med 
EIT og VIF'er foreslået etableringen af et 
resultatorienteret 
præstationsovervågningssystem for EIT, 
der er rettet mod fire aktivitetsniveauer: 

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.3. – afsnit 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 EIT-niveau: vurdering af EIT's 
præstation som et effektivt EU-organ; dette 
vil blive målt med hensyn til støtte, der 
ydes til VIF'erne, intensiteten og 
rækkevidden af dets udadrettede, 
formidlende og internationale aktiviteter 
samt dets evne til at skabe forenklede 
procedurer

 EIT-niveau: vurdering af EIT's 
præstation som et effektivt EU-organ; dette 
vil blive målt med hensyn til støtte, der 
ydes til VIF'erne, intensiteten og 
rækkevidden af dets udadrettede, 
formidlende og internationale aktiviteter 
samt dets evne til at skabe forenklede 
procedurer og med hensyn til fremme af 
oprettelse af ekspertisecentre som et 
middel til at udvide forskning og 
innovation i hele Unionen

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.3. – afsnit 5 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 På tværs af VIF'erne: overvågning af 
VIF'ernes bidrag til opfyldelse af EIT's 
strategiske mål som angivet i særligt 
instrument til dette formål, f.eks. et EIT-
scoreboard

 På tværs af VIF'erne: overvågning af 
VIF'ernes bidrag til opfyldelse af EIT's 
strategiske mål som angivet i et særligt 
instrument til dette formål, f.eks. et EIT-
scoreboard, og til fremme af tværfaglig 
forskning som et middel til at styrke og 
fastholde oprettelsen af nye forsknings-
og innovationsområder
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Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 2.3. – afsnit 5 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Individuelt VIF-niveau: overvågning af 
de individuelle VIF'ers præstationer på 
grundlag af individuelle mål og 
nøgleresultatindikatorer (KPI'er) som 
fastlagt i de individuelle VIF-
forretningsplaner. VIF'erne har forskellige 
forretningsmodeller og markeder og derfor 
forskellige industrielle KPI'er, som er af 
central betydning for en vellykket ledelse 
af de enkelte VIF'er.

 Individuelt VIF-niveau: overvågning af 
de individuelle VIF'ers præstationer på 
grundlag af individuelle mål og 
nøgleresultatindikatorer (KPI'er) som 
fastlagt i de individuelle VIF-
forretningsplaner. VIF'erne har forskellige 
forretningsmodeller og markeder og derfor 
forskellige industrielle KPI'er, som er af 
central betydning for en vellykket ledelse 
af de enkelte VIF'er. Endvidere skal 
oprettelsen af samhusningscentre som et 
middel til at udvide deres aktiviteter og 
fremme ideen om samarbejde på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan som et 
bidrag til EIT's virkefelter fremmes.

Ændringsforslag41

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 3.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørende faktorer i denne henseende er 
bestyrelsens størrelse, sammensætning og 
procedurer. Princippet om uafhængige 
medlemmer kombineret med et begrænset 
antal valgte medlemmer, der repræsenterer 
VIF'erne, har vist sin værdi og gør det 
muligt at samle ekspertise fra hele 
videntrekanten. Den indledende model med 
18 valgte medlemmer plus senere fire 
yderligere VIF-repræsentanter har dog vist 
sine begrænsninger. En mindre bestyrelse 
vil føre til en mere effektiv 
beslutningsproces og mindske de 
administrative omkostninger. Endelig kan 
effektiviteten forbedres ved, at EIT-
bestyrelsen fornyer sit fokus på sin 
kernerolle, nemlig at udstikke strategiske 

Afgørende faktorer i denne henseende er 
bestyrelsens størrelse, sammensætning og 
procedurer. Princippet om uafhængige 
medlemmer kombineret med et begrænset 
antal valgte medlemmer, der repræsenterer 
VIF'erne, har vist sin værdi og gør det 
muligt at samle ekspertise fra hele 
videntrekanten. Den indledende model med 
18 valgte medlemmer plus senere fire 
yderligere VIF-repræsentanter har dog vist 
sine begrænsninger. En mindre bestyrelse 
vil føre til en mere effektiv 
beslutningsproces og mindske de 
administrative omkostninger. Endelig kan 
effektiviteten forbedres ved, at EIT-
bestyrelsen fornyer sit fokus på sin 
kernerolle, nemlig at udstikke strategiske 
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retningslinjer. Sammenhængen med andre 
EU-initiativer styrkes desuden yderligere 
via fornyet høring af Kommissionen om 
EIT's treårige arbejdsprogram. Desuden vil 
sammenhængen med andre EU-initiativer 
blive yderligere styrket via et udbygget 
samarbejde med Kommissionen om EIT's 
treårige arbejdsprogram. Oplysninger om 
EIT og VIF'er fra EIT's treårige 
arbejdsprogram vil gøre det muligt at 
vurdere og sikre komplementariteten med 
de andre dele af Horisont 2020 og andre 
EU-politikker og -instrumenter. Alle disse 
ændringer er blevet indarbejdet i den 
ændrede EIT-forordning, der ledsager SID. 

retningslinjer. Sammenhængen med andre 
EU-initiativer styrkes desuden yderligere 
via fornyet høring af Kommissionen om 
EIT's treårige arbejdsprogram. Med 
henblik herpå kunne et udvalg af 
akademiske eksperter, der skal stille 
værdifuld bistand og rådgivning til 
rådighed for bestyrelsen, være mere end 
nyttigt for så vidt angår spørgsmål, der 
hovedsageligt har at gøre med VIF'ernes 
akademiske strategi og 
uddannelsesmæssige metoder, og 
VIF'ernes rolle vil være at føre tilsyn med 
programmernes indhold, deres 
kvalitetskriterier og deres 
samfundsmæssige og kulturelle aspekter. 
Desuden vil sammenhængen med andre 
EU-initiativer blive yderligere styrket via 
et udbygget samarbejde med 
Kommissionen om EIT's treårige 
arbejdsprogram. Oplysninger om EIT og 
VIF'er fra EIT's treårige arbejdsprogram vil 
gøre det muligt at vurdere og sikre 
komplementariteten med de andre dele af 
Horisont 2020 og andre EU-politikker og -
instrumenter. Alle disse ændringer er 
blevet indarbejdet i den ændrede EIT-
forordning, der ledsager SID. 

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's hovedkvarter vil bevæge sig væk fra 
rollen som ren administrator og vil 
optimere sine operationelle funktioner med 
det formål at styre VIF'erne i retningen 
mod maksimale præstationer og gøre gode 
resultater alment tilgængelige. Der kan 
opnås effektivitetsfordele ved at tilbyde en 
række centraliserede tjenester og 
funktioner i stedet for at tilbyde dem på 
VIF-niveau. Alle VIF'er arbejder med 
specifikke temaer, men nogle elementer er 

EIT's hovedkvarter vil bevæge sig væk fra 
rollen som ren administrator og vil 
optimere sine operationelle funktioner med 
det formål at styre VIF'erne i retningen 
mod maksimale præstationer og gøre gode 
resultater alment tilgængelige. Der kan 
opnås effektivitetsfordele ved at tilbyde en 
række centraliserede tjenester og 
funktioner i stedet for at tilbyde dem på 
VIF-niveau. Alle VIF'er arbejder med 
specifikke temaer, men nogle elementer er 
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af tværgående karakter, og netop her kan 
EIT tilbyde håndgribelig merværdi. Med 
sådanne funktioner som videnudbyder kan 
EIT's hovedkvarter udvikle sig til en 
informationsformidler og ressourcerig 
partner, f.eks. i forbindelse med fremme af 
udveksling og gensidig læring mellem 
VIF'er, fremme af forbindelser med EU-
institutionerne og andre 
nøgleorganisationer, som f.eks. OECD, 
eller i forbindelse med specifikke 
tværgående problemstillinger, f.eks. 
rådgivning om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, teknologi og 
videnoverførsel, benchmarking i forhold til 
international bedste praksis eller 
gennemførelse af fremsynsanalyser med 
henblik på at kortlægge den fremtidige 
retning for EIT og VIF'erne. EIT og 
VIF'erne skal sammen beslutte, hvor disse 
opgaver løses mest effektivt. I den 
henseende er det afgørende, at EIT og 
VIF'erne etablerer levedygtige mekanismer 
til systematisk samarbejde om tværgående 
spørgsmål.

af tværgående karakter, og netop her kan 
EIT tilbyde håndgribelig merværdi. Med 
sådanne funktioner som videnudbyder kan 
EIT's hovedkvarter udvikle sig til en 
informationsformidler og ressourcerig 
partner, f.eks. i forbindelse med fremme af 
udveksling, gennemsigtighed og
tilrådighedsstillelse af oplysninger 
(navnlig inden for industrielle 
ejendomsrettigheder) og udvikling af
gensidig læring mellem VIF'er, fremme af 
forbindelser med EU-institutionerne og 
andre nøgleorganisationer, som f.eks. 
OECD. Hovedkvarteret vil således kunne 
beskæftige sig med specifikke tværgående 
problemstillinger, f.eks. rådgivning om
åben forskning, forskningssamarbejde, 
lovgivning om intellektuelle 
ejendomsrettigheder og konkurrence, 
teknologi og videnoverførsel, 
benchmarking i forhold til international 
bedste praksis eller gennemførelse af 
fremsynsanalyser med henblik på at 
kortlægge den fremtidige retning for EIT 
og VIF'erne. EIT og VIF'erne skal sammen 
beslutte, hvor disse opgaver løses mest 
effektivt. I den henseende er det afgørende, 
at EIT og VIF'erne etablerer levedygtige 
mekanismer til systematisk samarbejde om 
tværgående spørgsmål.
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Forslag til afgørelse
Bilag –  faktablad 2 – del 4 – afsnit 1 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Det fremmer internationalt 
udviklingssamarbejde for at forbedre 
fødevareproduktionen og øge niveauet og 
kvaliteten af fødevare- og 
ernæringssektoren.
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Forslag til afgørelse
Bilag – faktablad 4 – del 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ligeledes kan det samarbejde med 
markedsintroduktionsprojekter vedrørende 
økoinnovation under rammeprogrammet 
for konkurrenceevne og innovation, hvor 
materialegenanvendelse er et af de 
prioriterede områder. Sådanne erfaringer 
vil også blive videreført med Horisont 
2020, nemlig i forbindelse med de 
samfundsmæssige udfordringer: 
klimaaktionen, ressourceeffektivitet og 
bæredygtig råstofforsyning.

Ligeledes kan det samarbejde med 
markedsintroduktionsprojekter vedrørende 
økoinnovation under rammeprogrammet 
for konkurrenceevne og innovation, hvor 
materialegenanvendelse er et af de 
prioriterede områder. Sådanne erfaringer 
vil også blive videreført med Horisont 
2020, nemlig i forbindelse med de 
samfundsmæssige udfordringer i form af
klimaaktionen, ressourceeffektivitet og 
bæredygtig råstofforsyning, hvilket vil 
tilskynde til anvendelse af materialer, der 
sikrer, at kulturarven bedre kan modstå 
tidens gang.
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