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Ændringsforslag 67
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst tillægger Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (i det følgende benævnt EIT), 
som bidrager til en række 
flagskibsinitiativer, en fremtrædende rolle.

(1) Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst tillægger Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (i det følgende benævnt EIT), 
som bidrager til en række 
flagskibsinitiativer, især "Innovation i 
EU", en fremtrædende rolle.

Or. en

Ændringsforslag 68
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) EIT vil i perioden 2014-2020 bidrage til 
opfyldelsen af målene for "Horisont 2020 -
rammeprogrammet for forskning og 
innovation" oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XX/XXX (i det følgende benævnt 
"Horisont 2020"), ved at integrere 
videnstrekanten af forskning, innovation og 
uddannelse.

(2) EIT vil i perioden 2014-2020 bidrage til 
opfyldelsen af målene for "Horisont 2020 -
rammeprogrammet for forskning og 
innovation" oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XX/XXX (i det følgende benævnt 
"Horisont 2020"), ved at integrere
videnstrekanten af forskning, innovation og 
uddannelse med henblik på at stimulere 
topkvalitet og fremskynde 
innovationsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med EIT er at integrere de tre sider af videnstrekanten med henblik på at stimulere 
den topkvalitet, der vil fremskynde innovationsprocessen.
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Ændringsforslag 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Reglerne for forvaltning af 
intellektuelle ejendomsrettigheder er 
fastlagt i reglerne for deltagelse.

(4) Reglerne for formidling af resultater 
via åben adgang, bevillingsordning og 
forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder er fastlagt i reglerne 
for deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 70
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Reglerne for forvaltning af 
intellektuelle ejendomsrettigheder er 
fastlagt i reglerne for deltagelse.

(4) Reglerne for forvaltning af 
intellektuelle ejendomsrettigheder er 
fastlagt i reglerne for deltagelse og i den 
strategiske innovationsdagsorden for EIT.

Or. en

Ændringsforslag 71
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med 
nationale og regionale repræsentanter og 

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med 
nationale og regionale repræsentanter og 
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andre interessenter fra hele 
innovationskæden, da det kan skabe 
fordele for alle parter. For at gøre denne 
dialog og udveksling mere systematisk bør 
der afholdes et forum for EIT's 
interessenter, med henblik på at bringe så 
bredt et udvalg af interessenter som muligt 
sammen om tværgående spørgsmål.

andre interessenter fra hele 
innovationskæden, da det kan skabe 
fordele for begge parter og videreudvikle et 
solidt kvalitetsnavn i hele EU for EIT som 
et centrum for innovation. For at gøre 
denne dialog og udveksling mere 
systematisk bør der afholdes et forum for 
EIT's interessenter, med henblik på at 
bringe alle videns- og innovationscentre 
og så bredt et udvalg af interessenter som 
muligt sammen på en fælles platform for
tværgående spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 72
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med 
nationale og regionale repræsentanter og 
andre interessenter fra hele 
innovationskæden, da det kan skabe 
fordele for alle parter. For at gøre denne 
dialog og udveksling mere systematisk bør 
der afholdes et forum for EIT's 
interessenter, med henblik på at bringe så 
bredt et udvalg af interessenter som muligt 
sammen om tværgående spørgsmål.

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med 
nationale og regionale repræsentanter og 
andre interessenter fra hele 
innovationskæden, da det kan skabe 
fordele for alle parter. For at gøre denne 
dialog og udveksling mere systematisk bør 
der afholdes et forum for EIT's
interessenter, med henblik på at bringe så 
bredt et udvalg af interessenter som muligt 
sammen om tværgående spørgsmål. Der 
bør i denne forbindelse gennemføres en 
oplysningskampagne henvendt til 
universiteter, lokale myndigheder og 
nationale parlamenter.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Mario Pirillo
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med 
nationale og regionale repræsentanter og 
andre interessenter fra hele 
innovationskæden, da det kan skabe 
fordele for alle parter. For at gøre denne 
dialog og udveksling mere systematisk bør 
der afholdes et forum for EIT's 
interessenter, med henblik på at bringe så 
bredt et udvalg af interessenter som muligt 
sammen om tværgående spørgsmål.

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med 
nationale og regionale repræsentanter og 
andre interessenter fra hele 
innovationskæden, da det kan skabe 
fordele for alle parter. For at gøre denne 
dialog og udveksling mere systematisk bør 
der afholdes et forum for EIT's 
interessenter, med henblik på at bringe så 
bredt et udvalg af interessenter som muligt, 
herunder ngo'er, sammen om tværgående 
spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

En dialog om innovation og teknologi som et middel til at håndtere de samfundsmæssige 
udfordringer bør omfatte alle interessenter i samfundet, så der opnås et altomfattende indblik 
i disse udfordringer. Desuden opfylder en vedvarende dialog behovet for at have føling med 
de samfundsmæssige ændringers dynamik over tid.

Ændringsforslag 74
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) EIT bør i kraft af sin beskaffenhed 
og sammensætning fremme multi- og 
tværfaglige tilgange til innovation og 
iværksætterinitiativer, herunder udvikling 
af ikke-teknologiske løsninger, 
organisatoriske tilgange, nye 
forretningsmodeller, systeminnovation og 
innovation i den offentlige sektor, som et 
nødvendigt supplement til tekniske og 
teknologiske innovationsaktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) EIT bør aktivt virke for mere 
samarbejde med den private sektor og 
især med små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er).

Or. en

Begrundelse

Den private sektor er en vigtig del af videnstrekanten og dens deltagelse er derfor en 
nøglefaktor. Inden for VIF'erne mangler der imidlertid på nuværende tidspunkt deltagelse fra 
den private sektors side. EIT bør derfor tage skridt til at sikre inddragelsen af denne sektor.

Ændringsforslag 76
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Social innovation og sociale 
iværksætterinitiativer bør i 
hensigtsmæssigt omfang udgøre en vigtig 
del af EIT og VIF'ernes aktiviteter, idet 
der sker et direkte samspil mellem 
fællesskabernes resultater i form af varer, 
tjenesteydelser og processer og de store 
samfundsmæssige udfordringer. 

Or. en

Ændringsforslag 77
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og 
innovationsfællesskaberne (i det følgende 
benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør 
præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne 
kommer fra.

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og 
innovationsfællesskaberne (i det følgende 
benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør 
præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne 
kommer fra. EIT bør fungere som en 
investor, der følger en iværksættermæssig 
tilgang, og dets investeringer bør fungere 
som gearing for andre kilder til privat og 
offentlig finansiering. 

Or. en

Ændringsforslag 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og 
innovationsfællesskaberne (i det følgende 
benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør 
præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne 
kommer fra.

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og 
innovationsfællesskaberne (i det følgende 
benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør 
præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne 
kommer fra. EIT skal skabe øget synergi 
og størst mulig komplementaritet med 
strukturfondene.

Or. en

Ændringsforslag 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør 
forenkles. EIT's bestyrelses funktion bør 
strømlines, og bestyrelsens og direktørens 
roller og opgaver bør præciseres nærmere.

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør 
forenkles og der bør sikres øget ligevægt 
mellem kønnene. EIT's bestyrelses 
funktion bør strømlines, og bestyrelsens og 
direktørens roller og opgaver bør 
præciseres nærmere.

Or. en

Ændringsforslag 80
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør oprettes nye VIF'er, med 
angivelse af prioriterede indsatsområder 
samt tilrettelæggelse af og tidsramme for 
udvælgelsesprocessen, der tager afsæt i de 
betingelser, der er defineret i den 
strategiske innovationsdagsorden.

(9) Den strategiske innovationsdagsorden 
fastsætter rammerne for, hvordan de nye 
VIF'er skal iværksættes. Den ene del af 
budgettet til de nye VIF'er for perioden 
2014-2020 anvendes til VIF'er, der er 
baseret på de temaer, der er defineret i den 
strategiske innovationsdagsorden. Den 
anden del af budgettet kan af EIT frit 
afsættes til enten at forstærke disse 
VIF'er eller iværksætte VIF'er med andre 
temaer. EIT kan frit vælge den 
hensigtsmæssige størrelse, varighed og 
tidsramme for alle nye VIF'er.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at øge fleksibiliteten af EU's innovationspolitik skal EIT have mulighed for at 
iværksætte VIF'er for andre temaer end dem, der er aftalt i den strategiske 
innovationsdagsorden. Agenturet kan frit vælge de mest hensigtsmæssige temaer blandt de 
temaer, der er foreslået i dagsordenen, og kan også frit vælge den hensigtsmæssige størrelse, 
varighed og tidsramme for alle nye VIF'er.
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Ændringsforslag 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør oprettes nye VIF'er, med 
angivelse af prioriterede indsatsområder 
samt tilrettelæggelse af og tidsramme for 
udvælgelsesprocessen, der tager afsæt i de 
betingelser, der er defineret i den 
strategiske innovationsdagsorden.

(9) Der bør oprettes nye VIF'er, med 
angivelse af prioriterede indsatsområder 
samt tilrettelæggelse af og tidsramme for 
udvælgelsesprocessen, der tager afsæt i de 
betingelser, der er defineret i den 
strategiske innovationsdagsorden, gennem 
en streng, gennemsigtig og 
konkurrencepræget proces, hvori der 
tages hensyn bottom-up-tilgange og 
udviklingen, hvad angår 
samfundsmæssige udfordringer i EU, 
men samtidig sikrer klarhed og 
forudsigelighed for de potentielle 
deltagere.

Or. en

Ændringsforslag 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør oprettes nye VIF'er, med 
angivelse af prioriterede indsatsområder 
samt tilrettelæggelse af og tidsramme for 
udvælgelsesprocessen, der tager afsæt i de 
betingelser, der er defineret i den 
strategiske innovationsdagsorden.

(9) Der bør på konkurrencemæssig vis 
oprettes nye VIF'er, med angivelse af 
prioriterede indsatsområder samt 
tilrettelæggelse af og tidsramme for 
udvælgelsesprocessen, der tager afsæt i de 
betingelser, der er defineret i den 
strategiske innovationsdagsorden. Alle 
stadier i udvælgelsesprocessen for nye 
VIF'er bør være åbne og gennemsigtige.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) VIF'erne bør, som anført i 
Parlamentets betænkning "Innovation i 
EU", bidrage til at opnå løsninger for de 
fælles store samfundsmæssige 
udfordringer, nemlig:
- de aktuelle demografiske ændringer: et 
aldrende samfund, en stigning i verdens 
befolkning (ernæring, sundhed, 
sygdomsforebyggelse), urbanisering, 
social samhørighed og migration
- omstillingen til bæredygtig forvaltning 
af ressourcerne (biologiske og ikke-
biologiske): klimaforandringer, 
vedvarende energi og energieffektivitet, 
ressourceeffektivitet, vandknaphed, 
oversvømmelser og bestræbelser på at 
sikre og erstatte essentielle råvarer
- et stærkt, stabilt, retfærdigt og 
konkurrencedygtigt økonomisk grundlag: 
økonomisk genopretning, udnyttelse af et 
videnbaseret samfund og styrkelse af EU's 
konkurrenceevne og beskæftigelse.
Disse tre samfundsmæssige udfordringer 
overlapper hinanden, er indbyrdes 
forbundne og omfatter alle de 
udfordringer, som er nævnt under 
Horisont 2020's anden søjle.

Or. en

Begrundelse

Innovationen i EU skal være samfundsrelevant og sigte mod at finde løsninger på de store, 
samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.
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Ændringsforslag 84
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Antallet af VIF'er bør fastsættes i 
henhold til de prioriteter, der er opstillet i 
den strategiske innovationsdagsorden. 
VIF'erne bør have en betydelig størrelse 
for at kunne fungere som "aktører i 
verdensklasse" og blive i stand til at 
omforme innovationslandskabet i EU og i 
betragteligt omfang inden for deres 
respektive område bidrage til at håndtere 
de samfundsmæssige udfordringer. VIF-
udvælgelsesproceduren bør under alle 
omstændigheder baseres på forslagenes 
kvalitet, levedygtighed og potentiale. 

Or. en

Ændringsforslag 85
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) EIT skal ved udpegelsen af VIF'er 
anlægge en skræddersyet tilgang og tage 
hensyn til, at ikke alle VIF'er kan have de 
samme finansielle behov eller samme 
størrelse eller varighed.

Or. en

Begrundelse

Forretningssektorerne er forskellige og fordrer derfor forskellige tilgange. Visse VIF'er kan 
nøjes med få sammenstillinger, hvorimod andre har en større rækkevidde. EIT bør anlægge 
en skræddersyet tilgang til hvert VIF.
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Ændringsforslag 86
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) EIT er det fælles instrument under 
Horisont 2020, som lægger stor vægt på 
det uddannelsesmæssige perspektiv. EIT 
bør blive en udbyder af videregående 
uddannelse i verdensklasse gennem 
indførelsen af banebrydende 
uddannelsesparadigmer for videregående 
uddannelse, der er i stand til at imødegå 
det europæiske paradoks.

Or. en

Ændringsforslag 87
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) VIF'erne bør udvide deres 
uddannelsesaktiviteter ved at tilbyde 
faglige kurser.

(10) VIF'erne bør udvide deres 
uddannelsesaktiviteter ved at tilbyde 
faglige kurser, sommerkurser, fjernstudier 
og praktikophold. EIT bør investere i at 
opbygge EIT som et kvalitetsnavn i 
verdensklasse inden for innovativ 
iværksætteruddannelse. 

Or. en

Ændringsforslag 88
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) EIT og VIF'erne tilskyndes til at 
udvikle uddannelsessynergier med EU's 
og medlemsstaternes politikker med det 
formål at understøtte den fremtidige 
rådighed af tilstrækkelig menneskelig 
kapital, som er essentiel for at fuldføre 
EU's vej mod videnskabeligt, teknologisk 
og innovativt lederskab. I dette øjemed bør 
uddannelse inden for videnskab, 
teknologi, ingeniørfag og matematik 
fremmes, og der bør skabes 
iværksættervejledning, praktikpladser og 
stipendier til unge europæere og 
studerende på førende gymnasier og 
universiteter.

Or. en

Ændringsforslag 89
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt for Kommissionen 
og EIT at samarbejde om at tilrettelægge 
overvågningen og evalueringen af VIF'erne 
for at sikre sammenhæng med det generelle 
overvågnings- og evalueringssystem på 
EU-plan.

(11) Det er nødvendigt for Kommissionen 
og EIT at samarbejde om at tilrettelægge 
overvågningen og evalueringen af VIF'erne 
for at sikre sammenhæng med det generelle 
overvågnings- og evalueringssystem på 
EU-plan. EIT børe forestå samordning og 
samarbejde på tværs af VIF'erne med 
henblik på at tilsikre synergier og 
skabelse af merværdi fra det store antal 
EIT-partnere.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) VIF'erne bør søge at skabe synergi 
med de relevante EU-initiativer.

(12) VIF'erne bør søge at skabe synergi og 
forbindelsesled med de relevante og 
komplementære forsknings-, udviklings-
og innovationsinitiativer og -instrumenter 
på EU-niveau, såsom de europæiske 
innovationspartnerskaber og SET-
planerne.

Or. en

Begrundelse

Komplementaritet og forbindelsesled mellem initiativerne er nødvendigt for at forenkle EU's 
innovationslandskab.

Ændringsforslag 91
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) VIF'erne bør fungere som 
"innovationskatalysatorer" ved at være i 
stand til at frembringe et betydeligt antal 
af de stærkt eftertragtede investorer, som 
skal bære iværksætterånden og 
erfaringen, og bør kunne skabe 
innovative, videnbaserede SMV'er og 
omforme eksisterende virksomheder. 
VIF'erne skal fungere som en reference 
og en let-efterlignelig samarbejdsmodel 
for andre europæiske, regionale og 
nationale forsknings-, udviklings- og 
innovationsfællesskaber og for 
konsolideringen af strukturfondene til 
indfrielse af EU's innovationsmål. 
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Or. en

Ændringsforslag 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 
partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater.

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 
partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater. 

Topkvalitet bør være hoveddrivkraften for 
EIT som helhed, samtidig med at en 
udvidelse af deltagerkredsen fremmes 
med henblik på at stimulere topkvaliteten 
i hele EU, herunder begrebet "genvej til 
topkvalitet", som indebærer yderligere 
tilskyndelse til deltagelse af stærke 
enheder af spirende topkvalitet, såsom 
mindre forskningsgrupper og yderst 
innovative opstartsinitiativer, der vil være 
i stand til at fungere som 
innovationskatalysatorer på regionalt og 
lokalt niveau og udbrede 
innovationsånden fra EIT til hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 
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partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater.

partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater.
Endvidere bør EIT og VIF'erne forsøge at 
videreudvikle deres opsøgende arbejde og 
etablere forbindelsesled til institutioner og 
andre partnere inden for fremvoksende og 
potentielle topkvalitetscentre, navnlig i 
tilfælde hvor der kan påvises en 
efterspørgsel og/eller et udbud, med 
henblik på at opnå de mest effektive 
resultater. 

Or. en

Begrundelse

EIT og VIF'erne bør samtidig med at garantere topkvalitet også gavne det størst mulige antal 
interessehavere, regioner og medlemsstater.  

Ændringsforslag 94
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 
partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater.

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 
partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater.
Evalueringskriteriet bør som en positiv 
indikator omfatte deltagelsen af 
medlemsstater, der endnu ikke deltager i 
allerede eksisterende VIF'er.

Or. en

Ændringsforslag 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 
partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater.

(13) For at sikre en bredere deltagelse af 
organisationer fra forskellige 
medlemsstater i VIF'erne bør 
partnerorganisationerne være etableret i 
mindst forskellige tre medlemsstater. EIT 
skal sikre fri adgang til alle EU-baserede, 
topkvalitetsorienterede 
forskningsfællesskaber.

Or. en

Ændringsforslag 96
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) EIT bør være opmærksom på at 
tilsikre en god balance mellem de af 
videnstrekantens aktører, der er involveret 
i VIF'erne, idet der skal vies særlig 
opmærksomhed til inddragelsen af 
mindre aktører såsom små 
forskningscentre og SMV'er. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at opnå en god balance mellem inddragelsen af videnstrekantens forskellige 
elementer.

Ændringsforslag 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera
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Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) EIT og VIF'erne bør fungere som 
videnstrekantens 
gennemførelsesforbilleder i EU og bør 
ultimativt blive en serviceudbyder af 
innovationsmæssig kapacitetsopbygning i 
hele EU ved udformning og 
gennemførelse af innovationspolitik og 
strategier for "intelligent specialisering".

Or. en

Ændringsforslag 98
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, tilsyn og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter bør vedtages af EIT, 
inden VIF-udvælgelsesprocessen indledes.

(14) Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, tilsyn og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter bør vedtages af EIT, 
inden VIF-udvælgelsesprocessen indledes.
I særdeleshed skal en betragtelig del af 
det årlige finansielle tilskud til VIF'erne 
afsættes på basis af en 
konkurrencebaseret 
evalueringsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 99
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) EIT bør forsøge at reducere den 
administrative byrde for VIF'erne.

Or. en

Ændringsforslag 100
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage 
højde for Kommissionens udtalelse om 
EIT's specifikke mål, som defineret i 
Horisont 2020, samt for programmets 
komplementaritet med EU's politikker og 
instrumenter.

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage 
højde for Kommissionens, Parlamentets 
og Rådets udtalelser om EIT's specifikke 
mål, som defineret i Horisont 2020, samt 
for programmets komplementaritet med 
EU's politikker og instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 101
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Evalueringen af EIT bør levere 
rettidige input til evalueringen af Horisont 
2020 i 2017 og 2023.

(17) Evalueringen af EIT bør give plads til 
direkte sammenligninger af resultater og 
nøgleindikatorer med relevante 
Horisont 2020-instrumenter og bør levere 
rettidige input til evalueringen af
Horisont 2020 i 2017 og 2023.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør styrke sin rolle, 
for så vidt angår tilsynet med 
gennemførelsen af specifikke aspekter af 
EIT's aktiviteter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Større inddragelse af Kommissionen i tilsynsprocessen er unødvendigt og ville føre til mere 
papirnusseri.

Ændringsforslag 103
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør styrke sin rolle, for 
så vidt angår tilsynet med gennemførelsen 
af specifikke aspekter af EIT's aktiviteter.

(18) Kommissionen bør styrke sin rolle, for 
så vidt angår tilsynet med gennemførelsen 
af specifikke aspekter af EIT's og 
VIF'ernes aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 104
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Selv om det oprindeligt var planen, udgår



PE492.618v01-00 22/64 AM\906376DA.doc

DA

vil EIT-instituttet ikke modtage et direkte 
bidrag over EU-budgettet, og det bør ikke 
være omfattet af EU's dechargeprocedure.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Selv om det oprindeligt var planen, 
vil EIT-instituttet ikke modtage et direkte 
bidrag over EU-budgettet, og det bør ikke 
være omfattet af EU's dechargeprocedure.

udgår

Or. it

(Jf. ændringsforslag om at lade Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra n, udgå)

Ændringsforslag 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
""innovation": den proces, hvorved nye 
idéer udvikles som reaktion på 
samfundsmæssige eller økonomiske
behov og skaber nye produkter, 
tjenester, processer eller forretnings- og 
organisationsmodeller, som skaber værdi 
for samfundet og på vellykket vis kan 
indføres på et eksisterende marked eller
vil være i stand til at skabe nye 
markeder"
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Or. en

Begrundelse

Markedsdimensionen er et nøgleaspekt af innovation.

Ændringsforslag 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 2 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som stk. 9a indsættes:
"9a. Et regionalt gennemførelses- og 
innovationsfællesskab (RIF) bestræber 
sig på at udvikle sine forbindelser med 
EIT i den hensigt ultimativt at blive en del 
af dette. Dette betyder, at RIF'et er et 
selvstyrende partnerskab for videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, selskaber og 
andre interessehavere inden for 
innovationsprocessen i form af et 
strategisk netværk, der baseres på fælles 
mellemlang/lang innovationsplanlægning 
med iboende potentiale til at bevæge sig 
frem ad genvejen til topkvalitet ved at 
opnå topkvalitet inden for højere 
uddannelse, forskning og innovation og 
ultimativt opnå officiel 
forbindelsesmæssig status med EIT, 
uanset fællesskabets nøjagtige juridiske 
form."

Or. en

Ændringsforslag 108
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 2 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "interessentforum": et forum, der er 
åbent for repræsentanter for nationale og 
regionale myndigheder, organiserede 
interessegrupper og individuelle enheder 
fra erhvervslivet, videregående
uddannelser og forskning, 
klyngeorganisationer samt andre 
interesserede parter fra videnstrekanten".

10. "interessentforum": en platform med 
fysiske og ikt-baserede konferencer og 
arrangementer, der er åbent for 
repræsentanter for nationale og regionale 
myndigheder, organiserede 
interessegrupper og individuelle enheder 
fra erhvervslivet, uddannelser og 
forskning, sammenslutninger, 
civilsamfundet og klyngeorganisationer, 
civilsamfundsorganisationer samt andre 
interesserede parter fra videntrekanten".

Or. en

Ændringsforslag 109
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 2 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "interessentforum": et forum, der er 
åbent for repræsentanter for nationale og
regionale myndigheder, organiserede 
interessegrupper og individuelle enheder 
fra erhvervslivet, videregående 
uddannelser og forskning, 
klyngeorganisationer samt andre 
interesserede parter fra videnstrekanten".

10. "interessentforum": et forum, der er 
åbent for repræsentanter for nationale,
regionale og lokale myndigheder, 
organiserede interessegrupper og 
individuelle enheder fra erhvervslivet, 
videregående uddannelser og forskning, 
klyngeorganisationer samt andre 
interesserede parter fra videnstrekanten".

Or. ro

Ændringsforslag 110
Mario Pirillo
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 2 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "interessentforum": et forum, der er 
åbent for repræsentanter for nationale og 
regionale myndigheder, organiserede 
interessegrupper og individuelle enheder 
fra erhvervslivet, videregående 
uddannelser og forskning, 
klyngeorganisationer samt andre 
interesserede parter fra videnstrekanten".

10. "interessentforum": et forum, der er 
åbent for repræsentanter for nationale og 
regionale myndigheder, organiserede 
interessegrupper og individuelle enheder 
fra erhvervslivet, videregående 
uddannelser og forskning, 
klyngeorganisationer, ngo'er samt andre 
interesserede parter fra videnstrekanten".

Or. en

Begrundelse

Et forum for interessehavere bør ikke kun omfatte parter fra videnstrekanten, om også ngo'er 
der repræsenterer disse interesser og anliggender.

Ændringsforslag 111
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra d
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 2 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "aktiviteter, der tilfører VIF'erne 
merværdi": aktiviteter, der udføres af 
partnerorganisationer, og som bidrager til 
integrering af videnstrekanten, dvs.
forskning, innovation og videregående 
uddannelse, herunder aktiviteter 
vedrørende oprettelse, administration og 
koordinering af VIF'erne."

11. "aktiviteter, der tilfører VIF'erne 
merværdi": aktiviteter, der udføres af 
partnerorganisationer, og som bidrager til 
integrering af videnstrekanten, dvs. 
forskning, innovation og videregående 
uddannelse, herunder aktiviteter 
vedrørende oprettelse, administration og 
koordinering af VIF'erne og som bidrager 
til EIT's overordnede mål."

Or. en
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Ændringsforslag 112
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme og integrere videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau.

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Europa og til at opnå 
løsninger på de større, samfundsmæssige 
udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for, jf. betragtning 9a,
gennem styrkelse og intensivering af 
medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme og integrere videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau.

De generelle og specifikke mål samt 
resultatindikatorer for EIT for perioden 
2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

De generelle og specifikke mål samt 
resultatindikatorer for EIT for perioden 
2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

Or. en

Begrundelse

Innovationen i EU skal være samfundsrelevant og sigte mod at finde løsninger på de store, 
samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.

Ændringsforslag 113
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
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økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme og integrere videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau.

økonomisk og social udvikling og fremme 
konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovations- og iværksætterkapacitet. 
Dette skal ske ved at fremme og integrere 
videregående uddannelse, forskning, 
innovation og iværksætterånd på højeste 
niveau.

De generelle og specifikke mål samt 
resultatindikatorer for EIT for perioden 
2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

De generelle og specifikke mål samt 
resultatindikatorer for EIT for perioden 
2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

Or. en

Ændringsforslag 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme og integrere videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau.

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme og integrere videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau med henblik på at udvikle 
iværksætterånden.

De generelle og specifikke mål samt 
resultatindikatorer for EIT for perioden 
2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

De generelle og specifikke mål samt 
resultatindikatorer for EIT for perioden 
2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

Or. en

Ændringsforslag 115
Judith A. Merkies



PE492.618v01-00 28/64 AM\906376DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 4, stk. 1, litra a), affattes 
således:
"a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med erfaring 
inden for videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervsliv og 
med respekt for balancen mellem disse 
fagområder. Bestyrelsen har ansvaret for 
at lede EIT's aktiviteter, for udvælgelse, 
udpegelse og evaluering af VIF'erne og 
for alle andre strategiske beslutninger"

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der er balance mellem aktørerne fra uddannelses-, forsknings-, 
innovations- og forretningsverdenen inden for EIT-organerne.

Ændringsforslag 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra b) affattes således:
"b) aktivt etablere forbindelsesled med 
fremvoksende institutioner og 
topkvalitets- og innovationscentre med 
henblik på at udbygge EU's 
innovationskapacitet. Dette omfatter 
opstilling af hold af fremragende 
forskningsinstitutioner og mindre 
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udviklede regioner, venskabsprogrammer, 
personaleudvekslings- og 
mobilitetsprogrammer, ekspertvejledning 
og assistance og udarbejdelse af fælles 
strategier."

Or. en

Ændringsforslag 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra b) affattes således:
"b) øge kendskabet blandt potentielle 
partnerorganisationer, navnlig SMV’er 
og fremvoksende og potentielle 
topkvalitetscentre, for at tilskynde til og 
fremme deres deltagelse i sine 
aktiviteter"

Or. en

Ændringsforslag 118
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) litra c) affattes således:
"c) udvælge og udpege VIF’er i 
overensstemmelse med artikel 7 og 
fastlægge deres rettigheder og 
forpligtelser ved aftale;  give dem
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hensigtsmæssig og hurtig støtte; anvende 
passende foranstaltninger til 
kvalitetskontrol; løbende overvåge og
med jævne mellemrum evaluere deres 
aktiviteter og resultater; og sikre et 
hensigtsmæssigt niveau af koordination 
mellem de forskellige sammenstillinger 
og VIF'er"

Or. en

Begrundelse

EIT's opgaver bør bestå i at støtte VIF'erne på hensigtsmæssig vis, føre tilsyn med og 
evaluere deres aktiviteter og bidrag og sikre samordning mellem sammenstillingerne under én 
VIF og mellem forskellige VIF'er.

Ændringsforslag 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Følgende litra indsættes:
"fa) vurdere informations- og 
problemrapporteringspraksis inden for 
VIF'erne og indvirkningen af disse på 
innovationskapaciteten i EU, særligt på 
SMV'er; yde vejledning om innovative 
informations- og 
problemrapporteringsmodeller til fremme 
af vidensoverførsel og -udbredelse i hele 
EU"

Or. en

Begrundelse

EIT's rolle i denne sammenhæng er at yde strategisk vejledning til VIF'erne. Derfor bør 
vurderingen af den informations- og problemrapporteringspraksis, som foretages af EIT, 
udvikles i en VIF-sammenhæng.
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Ændringsforslag 120
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Litra h) affattes således:
"h) sikre komplementaritet, synergi og 
sammenhæng mellem EIT's aktiviteter 
og andre fællesskabsprogrammer"

Or. it

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhæng med andre EU-programmers mål og tilskynde til 
tværgående hensyntagen.

Ændringsforslag 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra h a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Som litra ha) indsættes:
"ha) opbygge sig som en serviceudbyder 
af innovationsmæssig 
kapacitetsopbygning i hele EU, bistå 
nationale og regionale enheder, især i 
mindre fremskridtsrige regioner, i 
udformning og gennemførelse af 
innovationspolitikker og strategier for 
"intelligent specialisering"
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Or. en

Ændringsforslag 122
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Som litra ha) indsættes:
"ha) fremme VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation både inden og uden 
for EU"

Or. en

Ændringsforslag 123
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a c (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Som litra hb) indsættes:
"hb) støtte og rådgive VIF'erne 
vedrørende administrative og finansielle 
anliggender og udarbejde en vejledning i 
bedste praksis med henblik på at udbrede 
god praksis og erfaringer fra eksisterende 
VIF'er til nye VIF'er"

Or. en

Ændringsforslag 124
Judith A. Merkies
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a d (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) Som litra hc) indsættes:
"hc) lette virkningsfuld kommunikation 
og tematisk samarbejde mellem 
forskellige grupperinger og VIF'er"

Or. en

Ændringsforslag 125
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 5 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) mindst en gang årligt indkalde 
interessentforummet til at informere om 
EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god 
praksis og bidrag til EU's politikker og mål 
for innovation, forskning og uddannelse. 
Interessenter skal opfordres til at give 
deres mening til kende."

j) mindst en gang årligt indkalde 
interessentforummet for at informere om 
EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god 
praksis og bidrag til EU's politikker og mål 
for innovation, forskning og uddannelse og 
for at modtage bidrag fra 
interessehaverne til EIT's dagsorden, 
strategi og operationer."

Or. en

Ændringsforslag 126
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Artikel 6, stk. 1, litra b), affattes 
således:
"b) innovationsbaseret 
frontlinjeforskning inden for områder af 
særlig økonomisk og samfundsmæssig 
interesse, der bygger på resultaterne af 
den europæiske og den nationale 
forskning, og som potentielt kan styrke 
Europas konkurrenceevne på 
internationalt plan og udvirke løsninger 
på de store samfundsmæssige 
udfordringer"

Or. en

Begrundelse

Innovationen i EU skal have sigte på at finde løsninger på de store, fælles samfundsmæssige 
udfordringer.

Ændringsforslag 127
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelsesaktiviteter på kandidat- og 
ph.d.-niveau, samt faglige kurser i fag med 
potentiale til at opfylde fremtidige 
europæiske socioøkonomiske behov, og 
som fremmer udvikling af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedring af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationerne samt 
forskeres og studerendes mobilitet".

c) uddannelsesaktiviteter på kandidat- og 
ph.d.-niveau, samt faglige kurser i fag med 
potentiale til at opfylde de fremtidige 
behov på EU's arbejdsmarked, og som 
fremmer udvikling af innovationsrelaterede 
kvalifikationer, forbedring af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationerne samt 
forskeres og studerendes mobilitet".

Or. it
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Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at der indføjes en henvisning til arbejdsmarkedet for at sætte 
fokus på målene med uddannelsesaktiviteterne, hvad angår at sikre, at folk er kvalificerede og 
i stand til at indgå i arbejdsstyrken. 

Ændringsforslag 128
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelsesaktiviteter på kandidat- og 
ph.d.-niveau, samt faglige kurser i fag med 
potentiale til at opfylde fremtidige 
europæiske socioøkonomiske behov, og 
som fremmer udvikling af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedring af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationerne samt 
forskeres og studerendes mobilitet".

c) uddannelsesaktiviteter på kandidat- og 
ph.d.-niveau, samt faglige kurser i fag med 
potentiale til at opfylde fremtidige 
europæiske socioøkonomiske behov, og 
som udvider EU's talentgrundlag, 
fremmer udvikling af innovationsrelaterede 
kvalifikationer, forbedring af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationerne, tiltrækning 
og fastholdelse af toptalenter samt 
forskeres og studerendes mobilitet".

Or. en

Ændringsforslag 129
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 6 indsættes som stk. 1a 
følgende:
"1a. VIF'erne bestræber sig i videst 
muligt omfang på integration i og 
samordning med eksisterende europæiske, 
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nationale og regionale initiativer og 
lokale instrumenter inden for forskning, 
udvikling og innovation." 

Or. en

Ændringsforslag 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 6, stk. 2, affattes således:
"2. VIF’erne skal have betydelig frihed 
til at fastlægge deres interne 
organisation og sammensætning.
VIF’erne skal navnlig
a) opstille en ledelsesstruktur, der 
omfatter repræsentanter for videregående 
uddannelser, forskning og erhvervsliv
b) være åbne for nye medlemmer, især 
SMV’er, som kan tilføre partnerskabet 
merværdi
c) fungere på åben og gennemsigtig vis"

Or. en

Begrundelse

VIF'ernes ledelsesstruktur skal være fleksibel for at sikre, at den fungerer effektivt.

Ændringsforslag 131
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Artikel 6, stk. 2, affattes således:
"2. VIF'erne skal have betydelig frihed 
til at fastlægge deres interne 
organisation og sammensætning samt 
med hensyn til detaljerne vedrørende 
deres dagsorden og arbejdsmetoder.
VIF’erne skal navnlig tilstræbe at være 
åbne for nye medlemmer, når disse 
medlemmer tilfører partnerskabet 
merværdi, under hensyntagen til 
partnerskabets stabilitet og kontinuitet"

Or. en

Ændringsforslag 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I artikel 6 indsættes som stk. 2a:
"2a. Der skal i særdeleshed udvikles 
komplementære og tætte synergier med 
strukturfondene via fremme af en 
flerfond-tilgang. EIT skal tildele et 
”topkvalitetsmærke” til positivt vurderede 
projekter, der ikke på anden måde har 
været i stand til at opnå finansiering på 
grund af budgetbegrænsninger. Nationale 
fonde og strukturfonde kan anvendes i 
fællesskab med EIT til at yde 
hjemvendelses- og bosættelsesstipendier 
til EIT-akademikere og dermed opnå en 
geografisk spredning af EIT's 
innovations- og iværksætterkapaciteten i 
hele EU."



PE492.618v01-00 38/64 AM\906376DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 133
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 6 indsættes som stk. 3a:
"3a. Med henblik på at forbedre EIT's 
resultater skal de aktiviteter, der udføres 
af VIF'erne have en målbar indvirkning 
på skabelsen af bæredygtige, innovative 
opstarter og afledte virkninger, særligt i 
form af støtte til netværks- og
iværksætteraktiviteter, der udføres af 
modtagerne af EIT-grader og 
-undervisning."

Or. en

Ændringsforslag 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Artikel 7, stk. 1, affattes således:
"1. Et partnerskab udvælges og udpeges 
af EIT til at være et VIF eller et RIF på 
grundlag af en konkurrencepræget, 
åben og gennemsigtig procedure. EIT 
vedtager og offentliggør detaljerede 
kriterier for udvælgelsen af VIF’erne
eller RIF'erne baseret på principperne 
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om ekspertise og innovationsrelevans; 
eksterne uafhængige eksperter 
medvirker i udvælgelsesprocessen."

Or. en

Ændringsforslag 135
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra a
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIT igangsætter udvælgelsen og 
udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse 
med de prioriterede områder og den 
tidsplan, der er fastsat i SID."

1a. Den strategiske innovationsdagsorden 
fastsætter rammerne for, hvordan de nye 
VIF'er skal iværksættes. 60 % af 
budgettet til de nye VIF'er for perioden 
2014-2020 anvendes til VIF'er, der er 
baseret på de temaer, der er defineret i 
den strategiske innovationsdagsorden. De 
resterende 40 % af budgettet kan af EIT 
frit afsættes til enten at forstærke disse 
VIF'er eller iværksætte VIF'er med andre 
temaer.  EIT kan frit vælge den 
hensigtsmæssige størrelse, varighed og 
tidsramme for alle nye VIF'er.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at øge fleksibiliteten af EU's innovationspolitik skal EIT have mulighed for at 
iværksætte VIF'er for andre temaer end dem, der er aftalt i den strategiske 
innovationsdagsorden. Agenturet kan frit vælge de mest hensigtsmæssige temaer blandt de 
temaer, der er foreslået i dagsordenen, og kan også frit vælge den hensigtsmæssige størrelse, 
varighed og tidsramme for alle nye VIF'er.

Ændringsforslag 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra a
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIT igangsætter udvælgelsen og 
udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse 
med de prioriterede områder og den 
tidsplan, der er fastsat i SID."

1a. EIT igangsætter udvælgelsen og 
udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse 
med de prioriterede områder og den 
tidsplan, der er tydeligt fastsat i SID.
Antallet af udvalgte VIF'er skal afhænge 
af, hvor veletablerede og forberedte EU-
baserede konsortier er på at oprette 
troværdige VIF'er, af den potentielle 
samfundsmæssige og økonomiske 
indvirkning og af mulighederne for 
synergier med andre initiativer, såvel som 
af EIT's absorptionsevne og de til 
rådighed stående budgetmidler."

Or. en

Ændringsforslag 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I artikel 7 indsættes som stk. 1b 
følgende:
"1b. Udvælgelsen af nye VIF'er sker på 
konkurrencemæssigt grundlag og baseres 
på det enkelte VIF's egen fortjeneste og 
potentiale og bør ske uden skelen til andre 
VIF'ers opnåede resultater."

Or. en
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Ændringsforslag 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Som stk. 1c indsættes følgende:
"1c. Det primære fokus ved udvælgelse af 
nye VIF'er er deres potentiale som 
drivkraft for innovation og 
iværksætterånd. VIF'erne deltager i 
løsningen af samfundsmæssige 
udfordringer."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at VIF'erne bidrager til løsningen af vores store, samfundsmæssige 
udfordringer, men det skal tydeliggøres, at dette ikke er det primære udvælgelseskriterium for 
valget af VIF'er. Det primære kriterium bør være VIF'ernes potentiale til at drive 
innovationen og iværksætterånden frem.  

Ændringsforslag 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2, indledningen, affattes således:
"2. I overensstemmelse med
principperne i stk. 1 tages der i 
forbindelse med udvælgelsen af et VIF 
eller RIF navnlig hensyn til:"

Or. en
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Ændringsforslag 140
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Som litra ba) indsættes:
"ba) deres evne til at bidrage til 
håndteringen af de tre store 
samfundsmæssige udfordringer, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets 
betænkning om "Innovation i EU"."

Or. en

Ændringsforslag 141
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra a c (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Artikel 7, stk. 2, litra d), affattes 
således:
"d) at der i partnerskabet indgår 
organisationer, der er aktive inden for 
videnstrekanten mellem videregående 
uddannelse, forskning og innovation, 
under hensyntagen til en god balance 
mellem disse tre elementer."

Or. en
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Ændringsforslag 142
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) beredvillighed til at skabe synergi med 
andre EU-initiativer." 

h) beredvillighed til at skabe synergi med 
andre EU-initiativer inden for området 
forskning, udvikling og innovation."

Or. en

Ændringsforslag 143
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som litra ha) indsættes:
"ha) partnerskabets komplementaritet 
med andre EU-styrede, nationale, 
regionale og lokale 
innovationsprogrammer."

Or. en

Ændringsforslag 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Der indsættes som stk. 2a:
"2a. VIF’er skal angive deres nøjagtige 
dagsorden og arbejdsmetoder. VIF’erne 
skal navnlig
a) opstille en årlig strategiplan for 
aktiviteter med specifikke mål, milepæle 
og nøgleresultatindikatorer
b) udvikle strategier for opnåelse af 
finansiel bæredygtighed, som kan føre til 
en gradvis reduktion af EU-
finansieringen
c) udvikle tiltag til opsøgende arbejde med 
især fremvoksende og potentielle 
ekspertisecentre."

Or. en

Begrundelse

Fremvoksende og potentielle ekspertisecentre er en bedre formulering end ekspertisecentre i 
dårligt stillede EU-regioner, eftersom førstnævnte formulering ikke indeholder en eksplicit 
geografisk indikation – omend dette implicit fremgår –, således at vægten lægges på 
ekspertisen.

Ændringsforslag 145
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra c
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Minimumsbetingelsen for at oprette et 
VIF er deltagelse af mindst tre 
partnerorganisationer, der skal være 
etableret i mindst tre forskellige 
medlemsstater. Disse partnerorganisationer 
skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 
7 i regler for deltagelse". 

3. Minimumsbetingelsen for at oprette et 
VIF er deltagelse af mindst tre 
partnerorganisationer, der skal være 
etableret i mindst to forskellige 
medlemsstater. Disse partnerorganisationer 
skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 
7 i regler for deltagelse".
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Or. it

Begrundelse

Hensigten er at genindsætte stykket i dets oprindelige udformning.

Ændringsforslag 146
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra c
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Minimumsbetingelsen for at oprette et 
VIF er deltagelse af mindst tre 
partnerorganisationer, der skal være 
etableret i mindst tre forskellige 
medlemsstater. Disse partnerorganisationer 
skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 
7 i regler for deltagelse".

3. Minimumsbetingelsen for at oprette et 
VIF er deltagelse af mindst tre 
partnerorganisationer, der skal være 
etableret i mindst to forskellige 
medlemsstater. Disse partnerorganisationer 
skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 
7 i regler for deltagelse".

Or. en

Ændringsforslag 147
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra d
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Flertallet af de partnerorganisationer, 
der danner et VIF, skal være etableret i 
medlemsstaterne. I hvert enkelt VIF skal 
der indgå mindst én videregående 
uddannelsesinstitution og én privat 
virksomhed."

4. a) mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
skal være etableret i medlemsstaterne

b) i hvert enkelt VIF skal der indgå mindst 
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én videregående uddannelsesinstitution, én 
privat aktør og én SMV."

Or. en

Ændringsforslag 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra e a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Følgende indsættes som stk. 4a:
"4a. Et regionalt gennemførelses- og 
innovationsfællesskab (RIF) bestræber 
sig på at udvikle sine forbindelser med 
EIT i den hensigt ultimativt at blive en del 
af dette. Et RIF er at betragte som et 
sådant, hvis dets udvikling giver 
forventning om, at det til sin tid vil opfylde 
alle ovennævnte betingelser. Et RIF skal 
som minimum opfylde de i stk. 2, litra b), 
c), d), e), f) og g), fastsatte betingelser.  
Samme myndighed, som er omhandlet i 
stk. 1., træffer beslutning om udvælgelse 
af RIF'er. "

Or. en

Ændringsforslag 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
væsentlige resultatindikatorer og i 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger".

EIT tilrettelægger på baggrund af 
væsentlige resultatindikatorer og i 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger.

Med henblik på at forbedre EIT's 
resultater skal de aktiviteter, der udføres 
af VIF'er, have en målbar indvirkning på 
skabelsen af bæredygtige, innovative 
opstarter og afledte virkninger, særligt i 
form af støtte til netværks- og 
iværksætteraktiviteter, der udføres af 
modtagerne af EIT-grader og 
-undervisning."

Or. en

Ændringsforslag 150
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
væsentlige resultatindikatorer og i 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger".

EIT tilrettelægger på baggrund af 
væsentlige resultatindikatorer og i 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger på en sådan måde, at de er 
umiddelbart sammenlignelige med 
bidragene fra de relevante instrumenter 
under resten af Horisont 2020, og idet de 
offentliggøres på den årlige EIT-
resultattavle".

Or. en
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Ændringsforslag 151
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
væsentlige resultatindikatorer og i 
samarbejde med Kommissionen løbende
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger".

EIT tilrettelægger på baggrund af 
væsentlige kvantitative og kvalitative 
resultatindikatorer overvågning og treårige
uafhængige evalueringer af hvert enkelt 
VIF's resultater og virkninger. Denne 
overvågning og evaluering skal være 
resultatorienteret".

Or. en

Ændringsforslag 152
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 b – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varighed, opretholdelse og opløsning af et 
VIF

Varighed, opretholdelse, finansiering og 
opløsning af et VIF

Or. en

Ændringsforslag 153
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 b – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alt afhængigt af resultaterne af de 
periodiske evalueringer og de særlige 
forhold inden for bestemte områder består 
et VIF normalt i en periode på 7-15 år.

1. Alt afhængigt af resultaterne af de 
periodiske evalueringer og de særlige 
forhold inden for bestemte områder består 
et VIF som minimum i en periode på tre
år.

Or. en

Ændringsforslag 154
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen kan beslutte at forlænge den 
periode, der oprindeligt er fastsat for 
opretholdelse af et givet VIF's virksomhed, 
hvis det er den mest hensigtsmæssige 
måde til opnåelse af EIT's mål.

2. Alt afhængigt af resultaterne af 
overvågningen og de periodiske 
evalueringer kan bestyrelsen hvert tredje 
år beslutte at forlænge finansieringen af et 
givet VIF's virksomhed, hvis det viser sig 
at nå sine egne og EIT's mål. Bestyrelsen 
anvender en skræddersyet tilgang og tager 
hensyn til, at samme finansielle behov, 
størrelse eller varighed ikke gør sig 
gældende for alle VIF'er. Bestyrelsen kan 
beslutte at tildele yderligere budgetmidler 
til et VIF, hvis det når sine mål tidligere 
end forventet.

Or. en

Ændringsforslag 155
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 9 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 9, stk. 3, foretages følgende 
ændringer:
"3. EIT tager endvidere passende 
hensyn til politikker og initiativer på 
lokalt, regionalt, euroregionalt, nationalt 
og mellemstatsligt plan med henblik på 
at anvende bedste praksis, veletablerede 
koncepter og eksisterende ressourcer."

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at inddrage lokalpolitikken i betragtning af deres indtægtsgenererende 
potentiale.

Ændringsforslag 156
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I stk. 3, foretages følgende ændringer:
"3. EIT tager endvidere passende 
hensyn til politikker og initiativer på 
lokalt, regionalt, nationalt og 
mellemstatsligt plan med henblik på at 
anvende bedste praksis, veletablerede 
koncepter og eksisterende ressourcer."

Or. ro

Ændringsforslag 157
Oreste Rossi
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kapitaltilskud, herunder kapitaltilskud, 
der forvaltes af EIT-fonden

e) kapitaltilskud

Or. it

(Jf. ændringsforslag om at lade Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra n, udgå)

Ændringsforslag 158
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 15 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et løbende treårigt arbejdsprogram på 
basis af SID, når denne er vedtaget, med en 
redegørelse for EIT's og VIF'ernes 
vigtigste prioriterede områder og planlagte 
initiativer, herunder et skøn over 
finansieringsbehovet og -kilderne. 
Programmet skal endvidere indeholde 
relevante indikatorer for overvågning af 
VIF- og EIT-aktiviteter. EIT fremlægger 
udkast til det løbende treårige 
arbejdsprogram til Kommissionen senest 
den 31. december hvert år N-2. Efter senest 
tre måneder fremsætter Kommissionens en 
udtalelse om EIT's specifikke mål, som 
defineret i Horisont 2020, samt for 
programmets komplementaritet med EU's 
politikker og instrumenter. EIT tager et 
passende hensyn til Kommissionens 
udtalelse, og begrunder i tilfælde af 
uoverensstemmelser sin holdning EIT 
sender det endelige arbejdsprogram til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 

a) et løbende treårigt arbejdsprogram på 
basis af SID, når denne er vedtaget, med en 
redegørelse for EIT's og VIF'ernes 
vigtigste prioriterede områder og planlagte 
initiativer, herunder et skøn over 
finansieringsbehovet og -kilderne. 
Programmet skal endvidere indeholde 
relevante indikatorer for overvågning af 
VIF- og EIT-aktiviteter ved anvendelse af 
en resultatorienteret tilgang. EIT 
fremlægger udkast til det løbende treårige 
arbejdsprogram til Kommissionen senest 
den 31. december hvert år N-2. Efter senest 
tre måneder fremsætter Kommissionens en 
udtalelse om EIT's specifikke mål, som 
defineret i Horisont 2020, samt for 
programmets komplementaritet med EU's 
politikker og instrumenter. EIT tager et 
passende hensyn til Kommissionens 
udtalelse, og begrunder i tilfælde af 
uoverensstemmelser sin holdning EIT 
sender det endelige arbejdsprogram til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
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Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til orientering

Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til orientering

Or. en

Ændringsforslag 159
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. EIT sikrer, at dets aktiviteter, 
herunder de aktiviteter, der forvaltes af 
VIF’erne, underkastes systematisk 
overvågning og regelmæssig uafhængig 
evaluering for at sikre resultater af 
højeste kvalitet. Denne evaluering skal 
være resultatorienteret. Resultaterne af 
evalueringen offentliggøres."

Or. en

Ændringsforslag 160
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 – litra a
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 2 ændres "hvert femte år" til 
"hvert tredje år".

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Senest i juni 2011 og hvert tredje år 
efter en ny finansiel rammes 
ikrafttræden fremlægger Kommissionen 
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efter høring af interessehavere på både 
EU-niveau og nationalt niveau en rapport 
om evalueringen af EIT's og VIF'ernes 
aktiviteter. Rapporten vurderer 
kriterierne for bestemmelse af EIT's 
merværdi og endvidere indvirkningen, 
måleffektiviteten, bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen 
af de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med eksisterende 
nationale politikker og med 
Fællesskabets politikker til støtte for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation."

Or. it

Ændringsforslag 161
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 17 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. SID skal indeholde en analyse af 
potentiel synergi og komplementaritet 
mellem EIT's aktiviteter og andre EU-
initiativer, -instrumenter og -programmer.

2a. SID skal indeholde en analyse af den 
gensidige overensstemmelse og potentielle
synergi og komplementaritet mellem EIT's 
aktiviteter og andre EU-initiativer, 
-instrumenter og -programmer.

Or. it

Begrundelse

Der skal henvises til nødvendigheden af, at de omhandlede aktiviteter er i overensstemmelse 
med de mål, der forfølges.

Ændringsforslag 162
Giles Chichester
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringsrammen fra Horisont 2020 for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 fastsættes til 3 182,230 
mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes 
af budgetmyndigheden inden for den 
finansielle ramme. Det finansielle bidrag 
fra EIT til VIF'erne kommer fra denne 
finansieringsramme."

Finansieringsrammen fra Horisont 2020 for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 fastsættes til 1 060,743 
mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes 
af budgetmyndigheden inden for den 
finansielle ramme. Det finansielle bidrag 
fra EIT til VIF'erne kommer fra denne 
finansieringsramme."

Or. en

Ændringsforslag 163
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringsrammen fra Horisont 2020
for gennemførelsen af denne forordning i 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2020 fastsættes til 3 182,230 
mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes 
af budgetmyndigheden inden for den 
finansielle ramme. Det finansielle bidrag 
fra EIT til VIF'erne kommer fra denne 
finansieringsramme."

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af denne forordning i perioden fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2020 
fastsættes i artikel 6, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. [XXX/XXXX] om oprettelse af 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020).  De 
årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for rammerne af 
den finansielle ramme. Det finansielle 
bidrag fra EIT til VIF'erne kommer fra 
denne finansieringsramme."

Or. it

(Jf. artikel 6, stk. 3, i forslaget til forordning COM(2011)809.)
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Ændringsforslag 164
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Artikel 20, stk. 1, affattes således:
"1. EIT’s udgifter omfatter udgifter til 
personale, administration, ledelse, 
infrastruktur og drift. Udgifter til 
administration, ledelse og drift holdes på 
et minimum på grundlag af kriterier 
vedrørende sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet."

Or. it

Ændringsforslag 165
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 22 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis EIT nedlægges, sker afviklingen 
under Kommissionens tilsyn i 
overensstemmelse med de gældende regler. 
Aftalerne med VIF'erne og retsakten om 
oprettelse af EIT-fonden skal indeholde 
passende bestemmelser om en sådan 
situation."

Hvis EIT nedlægges, sker afviklingen 
under Kommissionens tilsyn i 
overensstemmelse med de gældende regler. 
Aftalerne med VIF'erne skal indeholde 
passende bestemmelser om en sådan 
situation."

Or. it

(Jf. ændringsforslag om at lade Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra n, udgå)

Ændringsforslag 166
Oreste Rossi
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Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen består af 12 udnævnte 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. De udnævnes for en fireårig 
periode, der ikke kan forlænges.

2. Bestyrelsen består af højst seks
udnævnte medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet (herunder SMV'er), 
videregående uddannelse og forskning. De 
udnævnes for en fireårig periode, der ikke 
kan forlænges.

Or. it

Begrundelse

Reduktionen i antallet af bestyrelsesmedlemmer har til hensigt at bidrage til at opfylde kravet 
om mere gennemsigtig ledelse. 

Ændringsforslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen består af 12 udnævnte 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. De udnævnes for en fireårig 
periode, der ikke kan forlænges.

2. Bestyrelsen består af 12 udnævnte 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen og 3 udvalgte medlemmer, 
der udvælges af Europa-Parlamentet,
under hensyntagen til en ligelig 
kønsfordeling og ligelig fordeling af 
personer med erfaring fra erhvervslivet, 
videregående uddannelse og forskning. De 
udnævnes for en fireårig periode, der ikke 
kan forlænges.

Or. ro
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Ændringsforslag 168
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – nr. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til fordelingen 
mellem medlemmer med erfaring fra 
videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervslivet, samt 
kønsfordelingen og en vurdering af 
miljøerne inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation i hele 
EU.

Kommissionen tager hensyn til fordelingen 
mellem medlemmer med erfaring fra 
videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervslivet og en øget 
deltagelse af miljøerne inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation i hele EU.

Or. it

Begrundelse

En persons kompetence og erfaring hverken beror på eller fremgår af deres køn.   Derfor er 
kvinde-kvoter både diskriminerende og potentielt set kontraproduktive: Der er jo ikke noget 
grundlag til at forhindre, at hele bestyrelsen består af kvinder.

Ændringsforslag 169
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – nr. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udnævner medlemmerne og 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
om udvælgelsesprocessen og den endelige 
udnævnelse af de udnævnte medlemmer af 
bestyrelsen.

Kommissionen udnævner medlemmerne 
efter at have underrettet Europa-
Parlamentet og Rådet om 
udvælgelsesprocessen og den endelige 
udnævnelse af de udnævnte medlemmer af 
bestyrelsen. Parlamentet og Rådet kan, 
inden Kommissionen foretager 
udnævnelsen, fremkomme med en 
udtalelse til den udvalgte kandidat.

Or. it
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Begrundelse

Formålet er at sikre gennemsigtighed i proceduren til udnævnelse af 
bestyrelsesmedlemmerne.

Ændringsforslag 170
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – nr. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsesmedlemmer, som oprindeligt er 
udnævnt for en seksårig periode, skal i en 
overgangsperiode fuldføre deres 
mandatperiode. Indtil da skal bestyrelsen 
bestå af 18 udnævnte medlemmer. Senest 
seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden vælger bestyrelsen med 
Kommissionens godkendelse en tredjedel 
af tolv medlemmer, udnævnt i 2012, for en 
periode på to år, en tredjedel for fireårig 
periode og en tredjedel for en seksårig 
periode.

Bestyrelsesmedlemmer, som oprindeligt er 
udnævnt for en seksårig periode, skal i en 
overgangsperiode fuldføre deres 
mandatperiode. Indtil da skal bestyrelsen 
bestå af 18 udnævnte medlemmer. Senest 
seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden vælger bestyrelsen med 
Kommissionens godkendelse en tredjedel 
af seks medlemmer, udnævnt i 2012, for en 
periode på to år, en tredjedel for fireårig 
periode og en tredjedel for en seksårig 
periode.

Or. it

(Jf. ændringsforslag til afdeling 1, nr. 2, afsnit 1.)

Ændringsforslag 171
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – nr. 2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen afskediger ethvert medlem 
af bestyrelsen, som ikke varetager de 
pligter, der følger med deres hverv, i 
overensstemmelse med EU's interesser. 
Kommissionen tager dette skridt på 
grundlag af Parlamentets og Rådets 
udtalelse.
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Or. fr

Ændringsforslag 172
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 - nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemmerne af bestyrelsen varetager 
EIT's interesser, idet de fremmer 
instituttets mål og opgaver og sikrer dets 
identitet og den overordnede sammenhæng 
på uafhængig måde.

4. Medlemmerne af bestyrelsen varetager 
EIT's interesser, idet de fremmer 
instituttets mål og opgaver og sikrer dets 
identitet og den overordnede sammenhæng 
på uafhængig måde. Medlemmerne af 
bestyrelsen varetager udelukkende og på 
fuld tid disse pligter.

Or. it

Begrundelse

For at sikre EIT's gennemsigtighed og uafhængighed skal der være et veldefineret grundlag 
for bestyrelsesmedlemmernes varetagelse af deres opgaver.

Ændringsforslag 173
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) med Kommissionens samtykke fastsætte 
passende honorarer for bestyrelsens, 
forretningsudvalgets og revisionsudvalgets 
medlemmer; disse honorarer fastsættes på 
grundlag af tilsvarende honorarer i 
medlemsstaterne

g) med Kommissionens samtykke fastsætte 
passende honorarer for bestyrelsens, 
forretningsudvalgets og revisionsudvalgets 
medlemmer; disse honorarer fastsættes på 
grundlag af det gennemsnitlige niveau for 
tilsvarende honorarer i medlemsstaterne

Or. it
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Ændringsforslag 174
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udnævne og om nødvendigt afskedige 
direktøren, og udøve 
disciplinærmyndighed i forhold til 
direktøren

i) foreslå Kommissionen at udnævne eller
afskedige direktøren, og udøve 
disciplinærmyndighed i forhold til 
direktøren

Or. fr

Ændringsforslag 175
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – punkt 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) vedtage en adfærdskodeks vedrørende 
interessekonflikter

k) vedtage en adfærdskodeks vedrørende 
interessekonflikter, tavshedspligt og 
kommunikation

Or. fr

Ændringsforslag 176
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) bemyndiges til at oprette en fond (i det 
følgende benævnt "EIT-fonden") med det 
specifikke formål at fremme og støtte 
EIT's aktiviteter

udgår

Or. it
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Begrundelse

Det er vigtigt at undgå enhver udbredelse af de bureaukratiske strukturer for at sikre, at der 
ikke går ressourcer til spilde. 

Ændringsforslag 177
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) bemyndiges til at oprette en fond (i det 
følgende benævnt "EIT-fonden") med det 
specifikke formål at fremme og støtte EIT's 
aktiviteter

n) bemyndiges til at foreslå Kommissionen 
at oprette en fond (i det følgende benævnt 
"EIT-fonden") med det specifikke formål 
at fremme og støtte EIT's aktiviteter; 
fonden etableres på grundlag af 
Parlamentets og Rådets udtalelse.

Or. fr

Ændringsforslag 178
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) træffe beslutning om EIT's 
sprogordning, idet der tages hensyn til de 
gældende principper om flersprogethed og 
de praktiske krav i forbindelse med 
aktiviteterne

o) drage omsorg for, at EIT efterlever de 
gældende principper om flersprogethed

Or. fr

Ændringsforslag 179
Oreste Rossi
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Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) træffe beslutning om EIT's 
sprogordning, idet der tages hensyn til de 
gældende principper om flersprogethed og 
de praktiske krav i forbindelse med 
aktiviteterne

o) træffe beslutning om EIT's 
sprogordning, idet der tages hensyn til den 
gældende lovgivning og de gældende 
principper om flersprogethed 

Or. it

Ændringsforslag 180
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) fremme Unionen gennem EIT.

Or. fr

Ændringsforslag 181
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen vælger sin formand blandt 
de udnævnte medlemmer. Formandens 
mandatperiode er på to år og kan forlænges 
en gang.

1. Bestyrelsesformanden udnævnes af 
Kommissionen. Formandens 
mandatperiode er på to år og kan forlænges 
en gang. Kommissionen afskediger på 
grundlag af Parlamentets og Rådets 
udtalelse bestyrelsesformanden, såfremt 
denne ikke varetager de pligter, der følger 
med hvervet, i overensstemmelse med 
EU's interesser. 

Or. fr



AM\906376DA.doc 63/64 PE492.618v01-00

DA

Ændringsforslag 182
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktøren skal have ekspertise og et 
godt omdømme inden for de områder, som 
EIT beskæftiger sig med. Direktøren 
udnævnes af bestyrelsen for en 
mandatperiode på fire år. Bestyrelsen kan 
forlænge mandatperioden med fire år én 
gang, hvis den anser det for at være i EIT's 
interesse.

1. Direktøren skal have ekspertise og et 
godt omdømme inden for de områder, som 
EIT beskæftiger sig med. Direktøren 
udnævnes af bestyrelsen for en 
mandatperiode på fire år. Bestyrelsen kan 
forlænge mandatperioden med fire år én 
gang, hvis den anser det for at være i EIT's 
interesse. Kommissionen afskediger på 
grundlag af Parlamentets og Rådets 
udtalelse direktøren, såfremt denne ikke 
varetager de pligter, der følger med 
hvervet, i overensstemmelse med EU's 
interesser. 

Or. fr

Ændringsforslag 183
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 4 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte bestyrelsen og forretningsudvalget 
i deres arbejde og sørge for 
sekretariatsbistand i forbindelse med deres 
møder samt forsyne dem med alle de 
oplysninger, som er nødvendige for 
udførelsen af deres arbejde

b) bistå bestyrelsen og forretningsudvalget 
i deres arbejde og sørge for 
sekretariatsbistand i forbindelse med deres 
møder samt forsyne dem med alle de 
oplysninger, som er nødvendige for 
udførelsen af deres arbejde

Or. fr
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Ændringsforslag 184
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 4 – nr. 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) forelægge den interne revisionsfunktion 
et udkast til et årsregnskab og en 
resultatopgørelse, som via 
forretningsudvalget efterfølgende 
forelægges bestyrelsen

k) forelægge den interne revisionsfunktion 
et udkast til et årsregnskab og en 
resultatopgørelse, som via 
forretningsudvalget efterfølgende 
forelægges bestyrelsen og Kommissionen

Or. fr

Ændringsforslag 185
Romana Jordan

Forslag til forordning
Finansieringsoversigt til forslag – del 2 – nr. 2.1 – afsnit 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Overvågning af et VIF på baggrund af 
dets individuelle mål og resultatindikatorer, 
som fastsat i VIF'ernes forretningsplaner. 
VIF'erne skal have betydelig frihed 
(bottom-up-metoden) til at definere deres 
interne organisation og organisation og til 
at definere deres aktiviteter og mobilisere 
de nødvendige ressourcer. 

1. Overvågning af et VIF på baggrund af 
dets individuelle mål og resultatindikatorer, 
som fastsat i VIF'ernes forretningsplaner. 
VIF'erne skal have betydelig frihed 
(bottom-up-metoden) til at definere deres 
interne organisation og organisation og til 
at definere deres aktiviteter og mobilisere 
de nødvendige ressourcer. Dette udelukker 
imidlertid ikke muligheden for at etablere 
en topstyret struktur.

Or. sl


