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Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de SIA moeten de prioritaire 
gebieden op lange termijn voor het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie ("EIT") worden vastgesteld en 
een evaluatie worden gemaakt van de 
economische effecten voor het EIT alsook 
van zijn capaciteit om, vanuit 
innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde 
te creëren. In de SIA moet rekening 
worden gehouden met de resultaten van de 
monitoring en de evaluatie van het EIT.

(2) In de SIA moeten de prioritaire 
gebieden op lange termijn voor het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie ("EIT") worden vastgesteld en 
een evaluatie worden gemaakt van de 
economische en sociale effecten voor het 
EIT alsook van zijn capaciteit om, vanuit 
innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde 
te creëren. In de SIA moet rekening 
worden gehouden met de resultaten van de 
monitoring en de evaluatie van het EIT.

Or. ro

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Onderwijs, onderzoek en innovatie 
van topkwaliteit bestaan wel degelijk in de 
EU, maar blijven nog te vaak 
gefragmenteerd. Er is behoefte aan meer 
strategische samenwerking tussen landen, 
sectoren en disciplines om voldoende 
kritische massa in de kennisdriehoek te 
creëren. Een kernconcept voor innovatie 
dat zich laat leiden door de 
maatschappelijke uitdagingen en zich 
richt op onderwijs, technologische en 
productgerelateerde innovatie en 
flexibiliteit staat bij het EIT in het 
middelpunt.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 1; PE489.613v01-00)
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Amendement 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het EIT en de KIG's dienen sterke 
synergiëen en complementariteit met de 
Structuurfondsen te bevorderen.

Or. en

Amendement 37
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Met het EIT wordt getracht een 
bijdrage te leveren aan het bereiken van 
de doelen van Europa 2020 door 
onderwijs, onderzoek en innovatie groter 
dan de som van hun delen te maken en 
duurzaamheid, concurrentievermogen, 
banenschepping en groei in geheel 
Europa te bevorderen. Terwijl het aan 
deze doelstellingen bijdraagt, kan de SIA 
instrumenten genereren die gebaseerd 
zijn op de maatschappelijke uitdagingen 
in het kader van Horizon 2020. 

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 4; PE489.613v01-00)

Amendement 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het EIT dient het verbreden van de 
participatie te bevorderen opdat 
uitmuntendheid zich in geheel Europa 
verspreidt.

Or. en

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Het EIT is voor deze doelen het 
doeltreffende orgaan van de Unie dat kan 
inspelen op nieuwe, opkomende behoeften 
en dat hun effect op de maatschappij kan 
versterken. Door flexibiliteit te betonen, 
verantwoording af te leggen en een 
houding aan te nemen die getuigt van 
openheid, transparantie en externe 
betrokkenheid kan het EIT actief 
bevorderen dat nieuwe innovaties door de 
samenleving als geheel worden opgepakt 
en geaccepteerd.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 6; PE489.613v01-00)

Amendement 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een eerste golf van drie KIG's met vooraf 
vastgestelde thema's zal in 2014 worden 
gelanceerd - een Food4future KIG, een 
KIG voor actief ouder worden en een KIG 
voor grondstoffen. In 2018 volgt een 
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tweede golf van KIG in het kader van een 
open benadering. Met inachtneming van 
de drie thema's die de Commissie voor 
2018 heeft voorgesteld zal de raad van 
bestuur van het EIT ook de mogelijkheid 
hebben nieuw thema's voor te stellen en te 
selecteren door middel van raadpleging 
van belanghebbenden en naar aanleiding 
van een concurrerende, open 
aanvraagselectieprocedure ter selectie van 
nieuwe thematische gebieden en daarmee 
corresponderende KIG's.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 11, punt 5, PE489.613v01-00)

Amendement 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EU-financiering van onderzoek en 
innovatie is van het allergrootste belang 
en moet worden gebruikt om een 
hefboomeffect te creëren. Het EIT dient 
aanvullende financiering aan te trekken 
door het bevorderen van financiering uit 
meerdere bronnen en versterking van de 
banden waarmee het EIT met de 
structuurfondsen verbonden is. Het EIT 
dient een "zegel van uitmuntendheid" af 
te geven voor projecten met een positieve 
evaluatie waarvoor vanwege budgettaire 
beperkingen geen andere financiering is 
gevonden. In samenwerking met het EIT 
kan gebruik worden gemaakt van 
nationale fondsen en structuurfondsen 
voor uitkering van terugkeer- en 
inrichtingssubsidies aan afgestudeerden 
van het EIT.

Or. en
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Amendement 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitmuntendheid moet de voornaamste 
aanjager voor het EIT zijn. Verbreding 
van de participatie moet worden 
nagestreefd om uitmuntendheid in geheel 
Europa te stimuleren, waaronder het 
concept van de "ladder naar 
topkwaliteit", waardoor het mogelijk zal 
zijn de omstandigheden te scheppen voor 
deelname van kleine eenheden met in 
aanleg aanwezige uitmuntendheid, zoals 
kleine onderzoeksgroepen en bijzonder 
innovatieve starters.

Or. en

Amendement 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIT moedigt aan dat zich duurzame, 
innovatieve starters en spin-offs formeren 
en dient ter verbetering van zijn output 
het aantal postdoctorale studenten uit te 
breiden.

Or. en

Amendement 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Hoofdkwartier van het EIT

Het hoofdkwartier van het EIT zetelt in 
Boedapest, Hongarije.

Or. en

Motivering

De overeenkomst tussen het EIT en de Hongaarse regering werd gesloten in 2010, ref. nr. 
2010/CLXVI. Op grond van deze overeenkomst wordt een deel van de beheersuitgaven gedekt 
door het gastland Hongarije, dat tot eind 2030 kosteloos voorziet in kantoorruimte, en tot eind 
2015 jaarlijks 1,5 miljoen EUR aan de personeelskosten bijdraagt.

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Het EIT en andere instrumenten van de 

Unie
De KIG's zijn, naast andere organen, een 
essentieel en uniek onderdeel van een 
pan-Europees innovatiebeleid. 
Gezamenlijke technologie-initiatieven 
(GTI's), publieke en private 
partnerschappen (PPP's), gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven (GPI's), 
Europese innovatiepartnerschappen 
(EIP's) en soortgelijke (toekomstige) 
platforms voor de stimulering van 
grootschalig bedrijfsgericht onderzoek 
worden daarom aangemoedigd met het 
EIT samen te werken of, als ze daartoe 
besluiten, zich als geassocieerde partners 
of op nog verder gaande wijze bij de 
KIG's aan te sluiten.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 16, punt 1h (nieuw), PE489.613v01-00)
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Amendement 46
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater
De kennis- en innovatiegemeenschappen 

(KIG's)
Het EIT zal als partner van de KIG's 
optreden totdat het de KIG's na een 
periode van 7 tot 15 jaar voldoende 
zelfstandig acht.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendment 11, punt 6, PE489.613v01-00)

Motivering

Het zou niet passend zijn als het EIT na deze periode een KIG- partner zou blijven in verband 
met de financierende en toezichthoudende rol van het EIT.

Amendement 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Niet later dan 3 jaar na inwerkingtreding 
worden de KIG's onderworpen aan een 
onderzoek waarbij rekening zal worden 
gehouden met de Europese toegevoegde 
waarde van de KIG's. Mochten de KIG's 
een hogere Europese toegevoegde waarde 
tonen dan ander publiek-private 
partnerschappen – zoals de gezamenlijke 
technologie-initiatieven – die in het kader 
van Horizon 2020 worden opgezet, dan 
kunnen de Raad en het Europees 
Parlement besluiten een andere 
bestemming aan begrotingsgelden te 
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geven en aanvullende fondsen aan de 
KIG's toe te wijzen.

Or. en

Amendement 48
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een snel veranderende wereld wordt de 
toekomst van Europa bepaald door slimme, 
duurzame en inclusieve groei. De 
"kennisdriehoek" van onderzoek, onderwijs 
en innovatie en de onderlinge 
wisselwerking tussen deze drie worden 
beschouwd als belangrijkste factoren om 
dit doel te bereiken en concurrerend te 
blijven in de mondiale kenniseconomie. De 
Europese Unie heeft daarnaar gehandeld en 
in haar Europa 2020-strategie vastgesteld 
dat deze terreinen beleidsprioriteiten zijn. 
Deze prioriteiten worden met name 
geïmplementeerd door middel van de 
vlaggenschipinitiatieven "Innovatie-Unie" 
en "Jeugd in beweging", die het 
overkoepelende beleidskader voor de EU-
acties op deze gebieden vormen. Zij 
worden aangevuld door de 
vlaggenschipinitiatieven betreffende een 
"geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering", en een "efficiënt 
gebruik van hulpbronnen in Europa". Het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie zal ten volle bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze vlaggenschipinitiatieven.

In een snel veranderende wereld wordt de 
toekomst van Europa bepaald door slimme, 
duurzame en inclusieve groei. De 
"kennisdriehoek" van onderzoek, onderwijs 
en innovatie en de onderlinge 
wisselwerking tussen deze drie worden 
beschouwd als belangrijkste factoren om 
dit doel te bereiken en concurrerend te 
blijven in de mondiale kenniseconomie en 
samenleving. De Europese Unie heeft 
daarnaar gehandeld en in haar Europa 
2020-strategie vastgesteld dat deze 
terreinen beleidsprioriteiten zijn. Deze 
prioriteiten worden met name 
geïmplementeerd door middel van de 
vlaggenschipinitiatieven "Innovatie-Unie" 
en "Jeugd in beweging", die het 
overkoepelende beleidskader voor de EU-
acties op deze gebieden vormen. Zij 
worden aangevuld door de 
vlaggenschipinitiatieven betreffende een 
"geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering", en een "efficiënt 
gebruik van hulpbronnen in Europa". Het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie zal ten volle bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze vlaggenschipinitiatieven.

Or. en

Amendement 49
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De redenen om onderzoek, onderwijs en 
innovatie centraal te stellen liggen voor de 
hand. Gezien de toenemende mondiale 
concurrentie en de demografische 
uitdagingen waarvoor Europa zich ziet 
geplaatst, zullen haar toekomstige 
economische groei en werkgelegenheid
steeds meer afhankelijk zijn van 
innovatiedoorbraken op het gebied van 
producten, diensten en 
ondernemingsmodellen, alsmede van haar 
vermogen talent te stimuleren, aan te 
trekken en vast te houden. Hoewel er in 
heel Europa wel van individuele 
successen sprake is, presteren EU-
lidstaten gemiddeld onder de maat 
vergeleken met landen die wereldleiders 
zijn op het gebied van innovatie. 
Bovendien wordt de EU geconfronteerd 
met toenemende concurrentie van nieuwe 
topcentra in opkomende economieën om 
talent binnen te halen.

De redenen om onderzoek, onderwijs en 
innovatie centraal te stellen liggen voor de 
hand. De Europese samenleving wordt 
met drie grote maatschappelijke 
veranderingen geconfronteerd, namelijk:
- de huidige demografische 
veranderingen: een vergrijzende 
samenleving, een groeiende 
wereldbevolking (voeding, gezondheid, 
ziektepreventie), verstedelijking, sociale 
samenhang en migratie;
- de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen (biologische en niet-
biologische): klimaatverandering, 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie, een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen, waterschaarste, 
overstromingen en inspanningen om 
kritieke grondstoffen veilig te stellen en te 
vervangen;

- een sterke, stabiele, billijke en 
concurrerende economische basis: 
economisch herstel, bevorderen van een 
kennismaatschappij en stimuleren van het 
concurrentievermogen van de EU en de 
werkgelegenheid.
Deze drie maatschappelijke 
veranderingen houden onderling verband 
en omvatten alle uitdagingen die onder de 
tweede pijler van Horizon 2020 worden 
vermeld. De oplossingen die Europa voor 
deze uitdagingen zal moeten vinden zullen 
steeds meer afhankelijk zijn van 
innovatiedoorbraken op het gebied van 
producten, diensten en 
ondernemingsmodellen, alsmede van haar 
vermogen talent te stimuleren, aan te 
trekken en vast te houden. 

Or. en

Amendement 50
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De redenen om onderzoek, onderwijs en 
innovatie centraal te stellen liggen voor de 
hand. Gezien de toenemende mondiale 
concurrentie en de demografische 
uitdagingen waarvoor Europa zich ziet 
geplaatst, zullen haar toekomstige 
economische groei en werkgelegenheid 
steeds meer afhankelijk zijn van 
innovatiedoorbraken op het gebied van 
producten, diensten en 
ondernemingsmodellen, alsmede van haar 
vermogen talent te stimuleren, aan te 
trekken en vast te houden. Hoewel er in 
heel Europa wel van individuele successen 
sprake is, presteren EU-lidstaten gemiddeld 
onder de maat vergeleken met landen die 
wereldleiders zijn op het gebied van 
innovatie. Bovendien wordt de EU 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie van nieuwe topcentra in 
opkomende economieën om talent binnen 
te halen.

De redenen om onderzoek, onderwijs en 
innovatie centraal te stellen liggen voor de 
hand. In de context van de 
kenniseconomie en gezien de toenemende 
mondiale concurrentie en de 
demografische uitdagingen waarvoor 
Europa zich ziet geplaatst, zullen haar 
toekomstige economische groei en 
werkgelegenheid steeds meer afhankelijk 
zijn van innovatiedoorbraken op het gebied 
van producten, diensten en 
ondernemingsmodellen, alsmede van haar 
vermogen talent te stimuleren, aan te 
trekken en vast te houden, waarbij de 
Europese burgers niet alleen van deze 
innovaties zullen kunnen profiteren maar 
ook, door middel van nieuwe 
technologieën, aan het ontstaan daarvan 
zullen kunnen bijdragen. Hoewel er in 
heel Europa wel van individuele successen 
sprake is, presteren EU-lidstaten gemiddeld 
onder de maat vergeleken met landen die 
wereldleiders zijn op het gebied van 
innovatie. Bovendien wordt de EU 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie van nieuwe topcentra in 
opkomende economieën om talent binnen 
te halen.

Or. fr

Amendement 51
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De redenen om onderzoek, onderwijs en 
innovatie centraal te stellen liggen voor de 
hand. Gezien de toenemende mondiale 
concurrentie en de demografische 
uitdagingen waarvoor Europa zich ziet 

De redenen om onderzoek, onderwijs en 
innovatie centraal te stellen liggen voor de 
hand. Gezien de toenemende mondiale 
concurrentie en de demografische 
uitdagingen waarvoor Europa zich ziet 
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geplaatst, zullen haar toekomstige 
economische groei en werkgelegenheid 
steeds meer afhankelijk zijn van 
innovatiedoorbraken op het gebied van 
producten, diensten en 
ondernemingsmodellen, alsmede van haar 
vermogen talent te stimuleren, aan te 
trekken en vast te houden. Hoewel er in 
heel Europa wel van individuele successen 
sprake is, presteren EU-lidstaten gemiddeld 
onder de maat vergeleken met landen die 
wereldleiders zijn op het gebied van 
innovatie. Bovendien wordt de EU 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie van nieuwe topcentra in 
opkomende economieën om talent binnen 
te halen.

geplaatst, zullen haar toekomstige 
economische groei en werkgelegenheid 
steeds meer afhankelijk zijn van 
innovatiedoorbraken op het gebied van 
producten, diensten en 
ondernemingsmodellen, alsmede van haar 
vermogen talent te stimuleren, aan te 
trekken en vast te houden. Hoewel er in 
heel Europa wel van individuele successen 
sprake is, presteren EU-lidstaten gemiddeld 
onder de maat vergeleken met landen die 
wereldleiders zijn op het gebied van 
innovatie. Bovendien wordt de EU 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie van nieuwe topcentra in 
opkomende economieën om talent binnen 
te halen, waarbij de "brain drain" een 
aanzienlijk probleem voor de EU vormt.

Or. en

Amendement 52
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wezenlijke verandering van onze 
innovatiesystemen en -paradigma's is 
derhalve noodzakelijk. Onderwijs, 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit 
bestaan wel degelijk in de EU, maar 
blijven nog te vaak gefragmenteerd. 
Europa moet dit gebrek aan strategische 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
landen, sectoren en disciplines te boven 
zien te komen. Bovendien moet Europa 
zich een ware ondernemerscultuur 
aanmeten, die essentieel is om de waarde 
van onderzoek en innovatie te vatten, 
nieuwe ondernemingen op te zetten en 
innovaties in sectoren met grote 
groeimogelijkheden daadwerkelijk op de 
markt te brengen. Europa moet de rol van 
instellingen voor hoger onderwijs als 
aanjagers van innovatie bevorderen, 
aangezien getalenteerde mensen de juiste 

Een wezenlijke verandering van onze 
innovatiesystemen en -paradigma's is 
derhalve noodzakelijk; hiervoor is het 
vereist dat nieuwe principes en praktijken 
die met name op een open en 
integratiegericht onderzoek berusten, 
worden toegepast, dat 
beheersinstrumenten voor intellectuele-
eigendomsrechten die transparantie en 
uitwisseling in de hand werken, worden 
ingevoerd en tenslotte dat nieuwe 
financieringsinstrumenten worden 
ontwikkeld die ervoor zorgen dat de 
onderzoeksinspanningen zich in de eerste 
plaats en op doelmatige wijze 
concentreren op de grote uitdagingen die 
van maatschappelijk belang zijn. 
Onderwijs, onderzoek en innovatie van 
topkwaliteit bestaan wel degelijk in de EU, 
maar blijven nog te vaak gefragmenteerd. 
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vaardigheden, kennis en instelling moeten 
worden bijgebracht om de innovatie te 
kunnen voortstuwen.

Europa moet dit gebrek aan strategische 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
landen, sectoren en disciplines te boven 
zien te komen. Bovendien moet Europa 
zich een ware ondernemerscultuur 
aanmeten, die essentieel is om de waarde 
van onderzoek en innovatie te vatten, 
nieuwe ondernemingen op te zetten en 
innovaties in sectoren met grote 
groeimogelijkheden daadwerkelijk op de 
markt te brengen. Europa moet de rol van 
instellingen voor hoger onderwijs als
aanjagers van innovatie bevorderen, 
aangezien getalenteerde mensen de juiste 
vaardigheden, kennis en instelling moeten 
worden bijgebracht om de innovatie te 
kunnen voortstuwen.

Or. fr

Amendement 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wezenlijke verandering van onze 
innovatiesystemen en -paradigma's is 
derhalve noodzakelijk. Onderwijs, 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit 
bestaan wel degelijk in de EU, maar 
blijven nog te vaak gefragmenteerd. 
Europa moet dit gebrek aan strategische 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
landen, sectoren en disciplines te boven 
zien te komen. Bovendien moet Europa 
zich een ware ondernemerscultuur 
aanmeten, die essentieel is om de waarde 
van onderzoek en innovatie te vatten, 
nieuwe ondernemingen op te zetten en 
innovaties in sectoren met grote 
groeimogelijkheden daadwerkelijk op de 
markt te brengen. Europa moet de rol van 
instellingen voor hoger onderwijs als 
aanjagers van innovatie bevorderen, 
aangezien getalenteerde mensen de juiste 
vaardigheden, kennis en instelling moeten 

Een wezenlijke verandering van onze 
innovatiesystemen en -paradigma's is 
derhalve noodzakelijk. Onderwijs, 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit 
bestaan wel degelijk in de EU, maar 
blijven nog te vaak gefragmenteerd. 
Europa moet dit gebrek aan strategische 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
landen, sectoren en disciplines te boven 
zien te komen. Bovendien kent Europa een 
sterke, open en ware ondernemerscultuur, 
met een grote diversiteit aan kleine en 
middelgrote ondernemingen, die 
essentieel is om een voedingsbodem te 
vormen voor en steun te geven aan de 
waarde van onderzoek en innovatie, 
nieuwe ondernemingen op te zetten en te 
bereiken dat innovaties in sectoren met 
grote groeimogelijkheden daadwerkelijk op 
de markt worden gebracht. Europa moet 
de rol van instellingen voor hoger 
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worden bijgebracht om de innovatie te 
kunnen voortstuwen.

onderwijs als aanjagers van innovatie 
bevorderen, aangezien getalenteerde 
mensen de juiste vaardigheden, kennis en 
instelling moeten worden bijgebracht om 
de innovatie te kunnen voortstuwen.

Or. en

Amendement 54
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is precies met dat doel opgericht –
bijdragen aan duurzame economische groei 
en concurrentiekracht door het 
innovatievermogen van de Unie en haar 
lidstaten te versterken. Door een volledige 
integratie van de kennisdriehoek van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie zal het 
instituut in grote mate bijdragen aan het 
aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen in het kader van Horizon 
2020 en een systemische verandering 
bewerkstelligen in de wijze waarop 
Europese innovatiespelers samenwerken.

Het EIT is precies met dat doel opgericht –
bijdragen aan duurzame economische groei 
en concurrentiekracht door het 
innovatievermogen van de Unie en haar 
lidstaten te versterken en te bespoedigen. 
Door een volledige integratie van de 
kennisdriehoek van hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie zal het instituut in 
grote mate bijdragen aan het aanpakken 
van de grote maatschappelijke uitdagingen 
en een systemische verandering 
bewerkstelligen in de wijze waarop 
Europese innovatiespelers samenwerken.

Or. en

Amendement 55
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is precies met dat doel opgericht –
bijdragen aan duurzame economische groei 
en concurrentiekracht door het 
innovatievermogen van de Unie en haar 
lidstaten te versterken. Door een volledige 
integratie van de kennisdriehoek van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie zal het 
instituut in grote mate bijdragen aan het 

Het EIT is precies met dat doel opgericht –
bijdragen aan duurzame economische groei 
en concurrentiekracht door het 
innovatievermogen van de Unie en haar 
lidstaten te versterken. Door een volledige 
integratie van de kennisdriehoek van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie zal het 
instituut in grote mate bijdragen aan het 
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aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen in het kader van Horizon 2020 
en een systemische verandering 
bewerkstelligen in de wijze waarop 
Europese innovatiespelers samenwerken.

aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen in het kader van Horizon 2020 
en een systemische verandering 
bewerkstelligen in de wijze waarop 
Europese innovatiespelers samenwerken 
om open en inclusieve modellen te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 56
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is precies met dat doel opgericht –
bijdragen aan duurzame economische groei 
en concurrentiekracht door het 
innovatievermogen van de Unie en haar 
lidstaten te versterken. Door een volledige 
integratie van de kennisdriehoek van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie zal het 
instituut in grote mate bijdragen aan het 
aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen in het kader van Horizon 2020 
en een systemische verandering 
bewerkstelligen in de wijze waarop 
Europese innovatiespelers samenwerken.

Het EIT is precies met dat doel opgericht –
bijdragen aan duurzame economische groei 
en concurrentiekracht door het 
innovatievermogen van de Unie en haar 
lidstaten te versterken. Door een volledige 
integratie van de kennisdriehoek van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie zal het 
instituut in grote mate bijdragen aan het 
aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen in het kader van Horizon 2020 
en een systemische verandering 
bewerkstelligen in de wijze waarop 
Europese innovatiespelers samenwerken, 
waarbij tevens de "Europese paradox" 
wordt aangepakt.

Or. en

Amendement 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is het enige instrument in het 
kader van Horizon 2020 dat sterk het 
accent op het educatieve aspect legt. Het 
EIT moet blijken tot de wereldtop te 
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behoren als het gaat om het bieden van 
postdoctoraal onderwijs, aangezien het 
opleiding, mobiliteit, 
ondernemerservaring combineert in een 
milieu waar de werkelijke innovatie zich 
afspeelt, en moet een educatief model voor 
hoger onderwijs introduceren waarbij 
volkomen nieuwe wegen worden 
ingeslagen.

Or. en

Amendement 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit doel te bereiken combineert het EIT 
een strategische oriëntatie op EIT-niveau 
met een bottom-up benadering via zijn 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's). KIG's zijn sterk geïntegreerde 
partnerschappen waarin topuniversiteiten, 
onderzoekscentra, kleine en grote 
ondernemingen en andere innovatieactoren 
in het kader van specifieke 
maatschappelijke uitdagingen op een 
lange-termijnbasis worden samengebracht. 
Elke KIG is georganiseerd rond een klein 
aantal onderling verbonden 
colocatiecentra, waarin partners dagelijks 
nauw samenwerken, en sprake is van een 
ongekende mate van gemeenschappelijke 
strategische doelstellingen. Colocatiecentra 
bouwen voort op bestaande topcentra, 
ontwikkelen deze verder in lokale 
innovatie-ecosystemen en koppelen deze 
aan een breder netwerk van 
innovatieknooppunten in heel Europa. 
Binnen het EIT hebben de afzonderlijke 
KIG´s een grote mate van autonomie bij 
het bepalen van hun interne organisatie, 
samenstelling, agenda en werkmethoden, 
zodat ze kunnen kiezen voor de meest 
geëigende aanpak voor het bereiken van 
hun doelstellingen. Op strategisch niveau 

Om dit doel te bereiken combineert het EIT 
een strategische oriëntatie op EIT-niveau 
met een bottom-up benadering via zijn 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's). KIG's zijn sterk geïntegreerde 
partnerschappen waarin topuniversiteiten, 
onderzoekscentra, kleine en grote 
ondernemingen en andere innovatieactoren 
in het kader van specifieke 
maatschappelijke uitdagingen op een 
lange-termijnbasis worden samengebracht. 
Elke KIG is georganiseerd rond een klein 
aantal onderling verbonden 
colocatiecentra, waarin partners dagelijks 
nauw samenwerken, en sprake is van een 
ongekende mate van gemeenschappelijke 
strategische doelstellingen. Colocatiecentra 
bouwen voort op bestaande topcentra, 
ontwikkelen deze verder in lokale 
innovatie-ecosystemen en koppelen deze 
aan een breder netwerk van 
innovatieknooppunten in heel Europa. 
Binnen het EIT hebben de afzonderlijke 
KIG´s een grote mate van autonomie bij 
het bepalen van hun interne organisatie, 
samenstelling, agenda en werkmethoden, 
zodat ze kunnen kiezen voor de meest 
geëigende aanpak voor het bereiken van 
hun doelstellingen. Op strategisch niveau 
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organiseert het EIT de selectie van KIG's, 
coördineert deze met een flexibel kader en 
verspreidt het hun beste bestuurs- en 
financieringsmodellen.

organiseert het EIT de selectie van KIG's, 
coördineert deze met een flexibel kader en 
verspreidt het hun beste bestuurs- en 
financieringsmodellen. Het EIT dient 
coördinatie en samenwerking onder de 
KIG's in de hand te werken om te 
waarborgen dat synergieën en 
toegevoegde waarde ontstaan bij het grote 
aantal EIT-partners en door de 
kruisbestuiving van ideeën binnen het 
EIT.

Or. en

Amendement 59
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit doel te bereiken combineert het EIT 
een strategische oriëntatie op EIT-niveau 
met een bottom-up benadering via zijn 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's). KIG's zijn sterk geïntegreerde 
partnerschappen waarin topuniversiteiten, 
onderzoekscentra, kleine en grote 
ondernemingen en andere innovatieactoren 
in het kader van specifieke 
maatschappelijke uitdagingen op een 
lange-termijnbasis worden samengebracht. 
Elke KIG is georganiseerd rond een klein 
aantal onderling verbonden 
colocatiecentra, waarin partners dagelijks 
nauw samenwerken, en sprake is van een 
ongekende mate van gemeenschappelijke 
strategische doelstellingen. Colocatiecentra 
bouwen voort op bestaande topcentra, 
ontwikkelen deze verder in lokale 
innovatie-ecosystemen en koppelen deze 
aan een breder netwerk van 
innovatieknooppunten in heel Europa. 
Binnen het EIT hebben de afzonderlijke 
KIG´s een grote mate van autonomie bij 
het bepalen van hun interne organisatie, 
samenstelling, agenda en werkmethoden, 
zodat ze kunnen kiezen voor de meest 
geëigende aanpak voor het bereiken van 

Om dit doel te bereiken combineert het EIT 
een strategische oriëntatie op EIT-niveau 
met een bottom-up benadering via zijn 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's). KIG 's zijn sterk geïntegreerde 
partnerschappen waarin topuniversiteiten, 
onderzoekscentra, kleine en grote 
ondernemingen en andere innovatieactoren 
in het kader van specifieke 
maatschappelijke uitdagingen worden 
samengebracht. Elke KIG is georganiseerd 
rond een klein aantal onderling verbonden 
colocatiecentra, waarin partners dagelijks 
nauw samenwerken, en sprake is van een 
ongekende mate van gemeenschappelijke 
strategische doelstellingen. Colocatiecentra 
bouwen voort op bestaande topcentra, 
ontwikkelen deze verder in lokale 
innovatie-ecosystemen en koppelen deze 
aan een breder netwerk van 
innovatieknooppunten in heel Europa. 
Binnen het EIT hebben de afzonderlijke 
KIG´s een grote mate van autonomie bij 
het bepalen van hun interne organisatie, 
samenstelling, agenda en werkmethoden, 
zodat ze kunnen kiezen voor de meest 
geëigende aanpak voor het bereiken van 
hun doelstellingen. Op strategisch niveau 
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hun doelstellingen. Op strategisch niveau 
organiseert het EIT de selectie van KIG's, 
coördineert deze met een flexibel kader en 
verspreidt het hun beste bestuurs- en 
financieringsmodellen.

organiseert het EIT de selectie van KIG's, 
coördineert deze met een flexibel kader, 
ondersteunt en adviseert hen in 
administratieve zaken, stimuleert hun 
onderlinge samenwerking en verspreidt 
het hun beste bestuurs- en 
financieringsmodellen.

Or. en

Amendement 60
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van de KIG's draagt het EIT 
bij aan het creëren van omgevingen waarin 
innovatie grotere kans heeft te gedijen en 
doorbraken te genereren in de wijze 
waarop het hoger onderwijs, het 
onderzoekswezen en het bedrijfsleven 
samenwerken. Mede door deze benadering 
kunnen de steeds complexer wordende 
sociale uitdagingen van Horizon 2020 op 
holistische wijze worden aangepakt, 
waarbij uitblinkers uit diverse sectoren, 
met diverse achtergronden en van diverse 
disciplines – die elkaar anders niet 
noodzakelijkerwijs zouden leren kennen –
worden bijeengebracht om samen 
oplossingen voor de uitdaging te vinden.

Door middel van de KIG's streeft het EIT 
ernaar de innovatie te bespoedigen en te 
helpen bij het creëren van omgevingen 
waarin innovatie grotere kans heeft te 
gedijen en doorbraken te genereren in de 
wijze waarop het hoger onderwijs, het 
onderzoekswezen en het bedrijfsleven 
samenwerken. Mede door deze benadering 
kunnen de steeds complexer wordende en 
onderling samenhangende sociale 
uitdagingen van Horizon 2020 worden 
aangepakt, waarbij sectorale en 
sectoroverschrijdende innovatie worden 
gecombineerd en uitblinkers, met diverse 
achtergronden en van diverse disciplines –
die elkaar anders niet noodzakelijkerwijs 
zouden leren kennen – worden 
bijeengebracht om samen oplossingen voor 
de uitdaging te vinden.

Or. en

Amendement 61
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van de KIG's draagt het EIT Door middel van de KIG's draagt het EIT 
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bij aan het creëren van omgevingen waarin 
innovatie grotere kans heeft te gedijen en 
doorbraken te genereren in de wijze 
waarop het hoger onderwijs, het 
onderzoekswezen en het bedrijfsleven 
samenwerken. Mede door deze benadering 
kunnen de steeds complexer wordende 
sociale uitdagingen van Horizon 2020 op 
holistische wijze worden aangepakt, 
waarbij uitblinkers uit diverse sectoren, 
met diverse achtergronden en van diverse 
disciplines – die elkaar anders niet 
noodzakelijkerwijs zouden leren kennen –
worden bijeengebracht om samen 
oplossingen voor de uitdaging te vinden.

bij aan het creëren van multidisciplinaire 
en interdisciplinaire omgevingen waarin 
innovatie grotere kans heeft te gedijen en 
doorbraken te genereren in de wijze 
waarop het hoger onderwijs, het 
onderzoekswezen en het bedrijfsleven 
samenwerken. Mede door deze benadering 
kunnen de steeds complexer wordende 
sociale uitdagingen van Horizon 2020 op 
holistische wijze worden aangepakt, 
waarbij uitblinkers uit diverse sectoren, 
met diverse achtergronden en van diverse 
disciplines – die elkaar anders niet 
noodzakelijkerwijs zouden leren kennen –
worden bijeengebracht om samen 
oplossingen voor de uitdaging te vinden.

Or. en

Amendement 62
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts is het EIT thans bezig om zich 
vanuit het hoofdkantoor in Boedapest te 
consolideren als innovatie-instituut. Het 
heeft ook de EIT-stichting opgezet, een 
juridisch onafhankelijke organisatie, 
gewijd aan bevordering en ondersteuning 
van de activiteiten van het EIT, en aan 
versterking van de maatschappelijke 
effecten van het instituut.

Voorts is het EIT thans bezig om zich 
vanuit het hoofdkantoor in Boedapest te 
consolideren als innovatie-instituut.

Or. fr

Amendement 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Thans wordt het EIT op grond van de 
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bestaande KIG's en colocatiecentra 
geconfronteerd met een vraagstuk van 
geografische concentratie; hiermee moet 
in de toekomst rekening worden gehouden 
na de lancering van toekomstige KIG's en 
de uitbreiding van de werkzaamheden van 
het EIT.

Or. en

Amendement 64
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• tegengaan van fragmentatie door middel 
van geïntegreerde lange-
termijnpartnerschappen en het tot stand 
brengen van een kritische massa door zijn 
Europese dimensie: door voort te bouwen 
op bestaande samenwerkingsinitiatieven 
brengt het EIT de geselecteerde 
partnerschappen in de KIG's op een meer 
permanent en strategischer niveau. KIG's 
zorgen ervoor dat partners die tot de 
wereldtop behoren, samenkomen in nieuwe 
configuraties, bestaande middelen 
optimaliseren, nieuwe 
ondernemingskansen grijpen via nieuwe 
waardeketens waarmee een hoger risico en 
uitdagingen op het gebied van 
schaalvergroting het hoofd worden 
geboden. Daarnaast is het zo dat de 
topcentra in de EU-lidstaten, ondanks hun 
grote aantal, vaak niet de kritische massa 
bereiken om afzonderlijk de mondiale 
concurrentie aan te gaan. De 
colocatiecentra van de KIG 's bieden sterke 
lokale actoren de mogelijkheid om nauwe 
verbanden aan te gaan met andere 
toppartners buiten de grenzen, zodat zij op 
wereldniveau kunnen handelen en worden 
erkend;

• tegengaan van fragmentatie door middel 
van geïntegreerde lange-
termijnpartnerschappen en het tot stand 
brengen van een kritische massa door zijn 
Europese dimensie: door voort te bouwen 
op bestaande samenwerkingsinitiatieven 
brengt het EIT de geselecteerde 
partnerschappen in de KIG's op een meer 
permanent en strategischer niveau. KIG's 
zorgen ervoor dat partners die tot de 
wereldtop behoren, samenkomen in nieuwe 
configuraties, bestaande middelen 
optimaliseren, open en inclusieve 
innovatiemodellen ontwikkelen en nieuwe 
ondernemingskansen grijpen via nieuwe 
waardeketens waarmee een hoger risico en 
uitdagingen op het gebied van 
schaalvergroting het hoofd worden 
geboden. Daarnaast is het zo dat de 
topcentra in de EU-lidstaten, ondanks hun 
grote aantal, vaak niet de kritische massa 
bereiken om afzonderlijk de mondiale 
concurrentie aan te gaan. De 
colocatiecentra van de KIG 's bieden sterke 
lokale actoren de mogelijkheid om nauwe 
verbanden aan te gaan met andere 
toppartners buiten de grenzen, zodat zij op 
wereldniveau kunnen handelen en worden 
erkend;

Or. en
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Amendement 65
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• versterken van de effecten van 
investeringen op onderwijs, onderzoek en 
innovatie en beproeven van nieuwe vormen 
van innovatiebestuur: het EIT werkt als een 
katalysator en geeft meerwaarde aan de 
bestaande onderzoeksbasis door geeft de 
opname en exploitatie van technologie- en 
onderzoeksuitkomsten te versnellen. 
Innovatieve activiteiten dragen er op hun 
beurt toe bij dat onderzoeksinvesteringen 
worden afgestemd en als hefboom gebruikt 
en dat het onderwijs en 
opleidingsactiviteiten beter beantwoorden 
aan de behoeften van het bedrijfsleven. 
Hiertoe is het EIT een aanzienlijke mate 
van flexibiliteit toebedacht voor het testen 
van nieuwe innovatiemodellen, waarmee er 
ruimte is voor werkelijke differentiatie in 
het bestuur en de financieringsmodellen 
van de KIG's en snelle aanpassingen om 
beter in te spelen op de nieuwe 
mogelijkheden;

• versterken van de effecten van 
investeringen op onderwijs, onderzoek en 
innovatie en beproeven van nieuwe vormen 
van innovatiebestuur: het EIT werkt als een 
katalysator en geeft meerwaarde aan de 
bestaande onderzoeksbasis door geeft de 
opname en exploitatie van technologie- en 
onderzoeksuitkomsten te versnellen. 
Innovatieve activiteiten dragen er op hun 
beurt toe bij dat onderzoeksinvesteringen 
worden afgestemd en als hefboom gebruikt 
en dat het onderwijs en 
opleidingsactiviteiten beter beantwoorden 
aan de behoeften van het bedrijfsleven. 
Hiertoe is het EIT een aanzienlijke mate 
van flexibiliteit toebedacht voor het testen 
van nieuwe innovatiemodellen, waarmee er 
ruimte is voor werkelijke differentiatie in 
het bestuur en de financieringsmodellen 
van de KIG's en snelle aanpassingen om 
beter in te spelen op de nieuwe 
mogelijkheden. Het EIT bezit eveneens 
het potentieel voor de ontwikkeling van 
nieuwe financieringsmodellen, zoals 
innovatieprijzen, waarmee het mogelijk 
moet zijn de voordelen van 
onderzoekwerkzaamheden voor het 
publiek zo groot mogelijk te maken en 
waarbij ervoor gezorgd wordt dat 
innovatie zich niet alleen bezighoudt met 
de meest klemmende maatschappelijke 
problemen, maar dat de resultaten ook 
snel ten goede kunnen komen aan de 
burgers van Europa.

Or. en

Amendement 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
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Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• versterken van de effecten van 
investeringen op onderwijs, onderzoek en 
innovatie en beproeven van nieuwe vormen 
van innovatiebestuur: het EIT werkt als een 
katalysator en geeft meerwaarde aan de 
bestaande onderzoeksbasis door geeft de 
opname en exploitatie van technologie- en 
onderzoeksuitkomsten te versnellen. 
Innovatieve activiteiten dragen er op hun 
beurt toe bij dat onderzoeksinvesteringen 
worden afgestemd en als hefboom gebruikt 
en dat het onderwijs en 
opleidingsactiviteiten beter beantwoorden 
aan de behoeften van het bedrijfsleven. 
Hiertoe is het EIT een aanzienlijke mate 
van flexibiliteit toebedacht voor het testen 
van nieuwe innovatiemodellen, waarmee er 
ruimte is voor werkelijke differentiatie in 
het bestuur en de financieringsmodellen 
van de KIG's en snelle aanpassingen om 
beter in te spelen op de nieuwe 
mogelijkheden;

• versterken van de effecten van 
investeringen op onderwijs, onderzoek en 
innovatie en beproeven van nieuwe vormen 
van innovatiebestuur: het EIT werkt als een 
katalysator en geeft meerwaarde aan de 
bestaande onderzoeksbasis door de opname 
en exploitatie van technologie- en 
onderzoeksuitkomsten te versnellen en 
door onderzoekresultaten aan alle 
onderwijsniveaus door te geven.
Innovatieve activiteiten dragen er op hun 
beurt toe bij dat onderzoeksinvesteringen 
worden afgestemd en als hefboom gebruikt 
en dat het onderwijs en 
opleidingsactiviteiten beter beantwoorden 
aan de behoeften van het bedrijfsleven. 
Hiertoe is het EIT een aanzienlijke mate 
van flexibiliteit toebedacht voor het testen 
van nieuwe innovatiemodellen, waarmee er 
ruimte is voor werkelijke differentiatie in 
het bestuur en de financieringsmodellen 
van de KIG's en snelle aanpassingen om 
beter in te spelen op de nieuwe 
mogelijkheden;

Or. en

Motivering

Onderwijs is een zeer belangrijk vlaggenschip in het kader van Europa 2020. Het is essentieel 
om Europa meer slagkracht te geven. De overdracht van de wetenschap naar 
onderwijsprogramma's moet daarom ook worden opgenomen.

Amendement 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• versterken van de effecten van • versterken van de effecten van 
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investeringen op onderwijs, onderzoek en 
innovatie en beproeven van nieuwe vormen 
van innovatiebestuur: het EIT werkt als een 
katalysator en geeft meerwaarde aan de 
bestaande onderzoeksbasis door geeft de 
opname en exploitatie van technologie- en 
onderzoeksuitkomsten te versnellen. 
Innovatieve activiteiten dragen er op hun 
beurt toe bij dat onderzoeksinvesteringen 
worden afgestemd en als hefboom gebruikt 
en dat het onderwijs en 
opleidingsactiviteiten beter beantwoorden 
aan de behoeften van het bedrijfsleven. 
Hiertoe is het EIT een aanzienlijke mate 
van flexibiliteit toebedacht voor het testen 
van nieuwe innovatiemodellen, waarmee er 
ruimte is voor werkelijke differentiatie in 
het bestuur en de financieringsmodellen 
van de KIG's en snelle aanpassingen om 
beter in te spelen op de nieuwe 
mogelijkheden;

investeringen op onderwijs, onderzoek en 
innovatie en beproeven van nieuwe vormen 
van innovatiebestuur: het EIT werkt als een 
"innovatiekatalysator" en geeft 
meerwaarde aan de bestaande 
onderzoeksbasis door geeft de opname en 
exploitatie van technologie- en 
onderzoeksuitkomsten te versnellen. 
Innovatieve activiteiten dragen er op hun 
beurt toe bij dat onderzoeksinvesteringen 
worden afgestemd en als hefboom gebruikt 
en dat het onderwijs en 
opleidingsactiviteiten beter beantwoorden 
aan de behoeften van het bedrijfsleven. 
Hiertoe is het EIT een aanzienlijke mate 
van flexibiliteit toebedacht voor het testen 
van nieuwe innovatiemodellen, waarmee er 
ruimte is voor werkelijke differentiatie in 
het bestuur en de financieringsmodellen 
van de KIG's en snelle aanpassingen om 
beter in te spelen op de nieuwe 
mogelijkheden;

Or. en

Amendement 68
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• stimulering van talent over de grenzen en 
bevordering van ondernemerschap door 
integratie van de kennisdriehoek: het EIT 
stimuleert mensgerichte innovatie en spant
zich in de eerste plaats in voor studenten, 
onderzoekers en ondernemers. Het voorziet 
in nieuwe loopbaantrajecten tussen de 
academische wereld en de private sector en 
in innovatieve regelingen voor bijscholing. 
Het EIT-merk voor innovatieve KIG-
masters en doctoraalopleidingen zal 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
internationaal erkend topmerk waarmee 
talent uit Europa en het buitenland kan 
worden aangetrokken. Ondernemerschap 
wordt bevorderd door middel van een 
nieuwe generatie topstudenten, die de

• stimulering van talent over de grenzen en 
bevordering van ondernemerschap door 
integratie van de kennisdriehoek: het EIT 
stimuleert mensgerichte innovatie en spant 
zich in de eerste plaats in voor studenten, 
onderzoekers en ondernemers. Het voorziet 
in nieuwe loopbaantrajecten tussen de 
academische wereld en de private sector en 
in innovatieve regelingen voor bijscholing. 
Het EIT-merk voor innovatieve KIG-
masters en doctoraalopleidingen zal 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
internationaal erkend topmerk waarmee 
talent uit Europa en het buitenland kan 
worden aangetrokken, met inachtneming 
van de kenmerkende eigenschappen en de 
behoeften van de individuele regio's en 
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kennis en houding hebben waarmee ideeën 
in nieuwe commerciële mogelijkheden 
kunnen worden vertaald;

met het vereenvoudigen van de vestiging 
en ontwikkeling van cultuurdistricten in 
samenwerking met het plaatselijke 
bedrijfsleven. Ondernemerschap wordt 
bevorderd door middel van een nieuwe 
generatie topstudenten, die de kennis en 
houding hebben waarmee ideeën in nieuwe 
commerciële mogelijkheden kunnen 
worden vertaald;

Or. it

Amendement 69
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• stimulering van talent over de grenzen en 
bevordering van ondernemerschap door 
integratie van de kennisdriehoek: het EIT 
stimuleert mensgerichte innovatie en spant 
zich in de eerste plaats in voor studenten, 
onderzoekers en ondernemers. Het voorziet 
in nieuwe loopbaantrajecten tussen de 
academische wereld en de private sector en 
in innovatieve regelingen voor bijscholing. 
Het EIT-merk voor innovatieve KIG-
masters en doctoraalopleidingen zal 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
internationaal erkend topmerk waarmee 
talent uit Europa en het buitenland kan 
worden aangetrokken. Ondernemerschap 
wordt bevorderd door middel van een 
nieuwe generatie topstudenten, die de 
kennis en houding hebben waarmee ideeën 
in nieuwe commerciële mogelijkheden 
kunnen worden vertaald;

• stimulering van talent over de grenzen en 
bevordering van ondernemerschap door 
integratie van de kennisdriehoek: het EIT 
stimuleert mensgerichte innovatie en spant 
zich in de eerste plaats in voor studenten, 
onderzoekers en ondernemers. Het voorziet 
in nieuwe loopbaantrajecten en 
mobiliteitsopties tussen de academische 
wereld en de private sector en in 
innovatieve regelingen voor bijscholing. 
Het EIT-merk voor innovatieve KIG-
masters en doctoraalopleidingen zal 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
internationaal erkend topmerk waarmee 
talent uit Europa en het buitenland kan 
worden aangetrokken. Ondernemerschap 
wordt bevorderd door middel van een 
nieuwe generatie topstudenten, die de 
kennis en houding hebben waarmee ideeën 
in nieuwe commerciële mogelijkheden 
kunnen worden vertaald;

Or. en

Amendement 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• slimme financiering door 
hefboomwerking, gecombineerd met een 
resultaatgerichte, bedrijfsmatige aanpak: 
het EIT neemt tot 25 % van de begroting 
van de KIG's voor zijn rekening en 
fungeert als katalysator opdat 75 % van de 
financiële middelen afkomstig kan zijn van 
een breed scala van publieke en private 
partners, waarbij een aanzienlijk 
hefboomeffect wordt bereikt doordat 
grootschalige investeringen worden 
gebundeld en verschillende publieke en 
private bronnen in de richting van 
gezamenlijk overeengekomen strategieën 
worden gestuwd. Doordat het EIT zich 
zowel op markt- als op sociale effecten 
richt, is zijn aanpak resultaatgericht. De 
KIG's hanteren een bedrijfsmatige 
werkwijze, op basis van jaarlijkse 
businessplannen die een ambitieuze 
portefeuille van activiteiten omvatten, van 
onderwijs tot de oprichting van 
ondernemingen, met duidelijke 
doelstellingen, te leveren prestaties en 
kernprestatie-indicatoren (KPI's) waaraan 
zij worden afgemeten.

• slimme financiering door 
hefboomwerking, gecombineerd met een 
resultaatgerichte, bedrijfsmatige aanpak: 
het EIT neemt tot 25% van de begroting 
van de KIG's voor zijn rekening en 
fungeert als katalysator opdat 75% van de 
financiële middelen afkomstig kan zijn van 
een breed scala van publieke en private 
partners, waarbij een aanzienlijk 
hefboomeffect wordt bereikt doordat 
grootschalige investeringen worden 
gebundeld en verschillende publieke en 
private bronnen in de richting van 
gezamenlijk overeengekomen strategieën 
worden gestuwd. Met de aanzienlijke 
hefboomwerking van 1 tot 3 is het met de 
totale aan de EIT toegewezen begroting 
van 3,64% van het totale budget van 
Horizon 2020 mogelijk een aanvullend 
bedrag van meer dan 10% van het 
Horizon 2020-budget uit openbare en 
private bron te genereren om de 
onderzoek- en innovatieagenda van de EU 
te realiseren. Doordat het EIT zich zowel 
op markt- als op sociale effecten richt, is 
zijn aanpak resultaatgericht. Het EIT moet 
als investeerder optreden en zich daarbij 
door ondernemerslogica laten leiden, en 
zijn investeringen moeten als hefboom 
dienen voor andere openbare en private 
financieringsbronnen. De KIG's hanteren 
een bedrijfsmatige werkwijze, op basis van 
jaarlijkse businessplannen die een 
ambitieuze portefeuille van activiteiten 
omvatten, van onderwijs tot de oprichting 
van ondernemingen, met duidelijke 
doelstellingen, te leveren prestaties en 
kernprestatie-indicatoren (KPI's) waaraan 
zij worden afgemeten.

Or. en

Amendement 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.2 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Totstandbrenging van oplossingen voor 
de verspreiding en toepassing van nieuwe 
technologieën met als eindgebruikers de 
burgers en de samenleving als geheel: het 
EIT zorgt er met name voor dat de 
stimulering van nieuw onderzoek en 
innovatie beantwoordt aan specifieke 
behoeften op verschillende gebieden van 
ondernemerschap. Hiertoe moet het EIT 
ervoor zorgen dat in elke sector, met name 
wanneer de drempels voor toegang tot de 
markt laag zijn, het beheer van de 
intellectuele-eigendomsrechten voorziet in 
handhaving van de 
concurrentievoorwaarden. Dit is in het 
bijzonder van toepassing op de ICT-sector 
en digitale infrastructuurdiensten.

Or. en

Motivering

Zie de presentatie van D. Harhoff, INNO-tec (LMU) München voor de EC-BEPA Workshop 
inzake het EU-octrooibeleid (september 2007) -
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. Over een 
strategisch gebruik van het octrooistelsel wordt gesproken wanneer bedrijven de 
complementariteit tussen octrooien als hefboom benutten om een strategisch voordeel ten 
opzichte van technologische concurrenten te behalen. Dit gedrag is concurrentievervalsend als 
van het octrooistelsel in de eerste plaats gebruik wordt gemaakt om de doelmatigheid van de 
productie-inspanningen van concurrerende bedrijven te verminderen.

Amendement 72
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de onderlinge relaties tussen 
onderzoek, innovatie en onderwijs wordt in 
EU-initiatieven en –programma's steeds 
meer gewicht gegeven. Er liggen grote 
mogelijkheden op het gebied van 

Aan de onderlinge relaties tussen 
onderzoek, innovatie en onderwijs wordt in 
EU-initiatieven en –programma's steeds 
meer gewicht gegeven. Er liggen grote 
mogelijkheden op het gebied van 
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onderlinge versterking van acties op 
Europees, nationaal en regionaal niveau. 
Op EU-niveau zullen deze synergieën beter 
worden benut dankzij het strategische 
kader van Horizon 2020, het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020).

onderlinge versterking van acties op 
Europees, nationaal en regionaal niveau. 
Op EU-niveau zullen deze synergieën beter 
worden benut dankzij het strategische 
kader van Horizon 2020, het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020). Het EIT en zijn 
KIG's moeten zorgen voor een aanvulling 
op het totaal van de EU-financiering van 
onderzoek en innovatie en dienen deze 
niet te dupliceren.

Or. en

Amendement 73
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020. In 
het bijzonder zal het maatschappelijke 
uitdagingen aangaan, op een wijze die 
andere initiatieven op deze gebieden 
aanvult. Binnen Horizon 2020 zal het EIT 
bijdragen aan de doelstelling om "sociale 
uitdagingen aan te pakken". Indachtig de 
benadering die een naadloze wisselwerking 
tussen doelstellingen voorstaat, zal het 
echter ook bijdragen aan "industrieel 
leiderschap en kaders voor de 
mededinging", door middel van 
resultaatgericht onderzoek en het scheppen 
van innovatieve, snel groeiennde kleine en 
middelgrote ondernemingen. Ten slotte zal 
het bijdragen aan de totstandkoming van 
een "basis voor topwetenschap" door 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
stimuleren ten aanzien van disciplines, 
sectoren en landen en ondernemerschap en 
een durfcultuur in te bedden in innovatieve 
postdoctorale opleidingen. Aldus zal het 
EIT zich in aanzienlijke mate sterk maken 
voor de randvoorwaarden die nodig zijn 
om het innovatieve potentieel van EU-
onderzoek te verwezenlijken en de 

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020. In 
het bijzonder zal het maatschappelijke 
uitdagingen aangaan, op een wijze die 
andere initiatieven op deze gebieden 
aanvult. Binnen Horizon 2020 zal het EIT 
bijdragen aan de doelstelling om "sociale 
uitdagingen aan te pakken". Indachtig de 
benadering die een naadloze wisselwerking 
tussen doelstellingen voorstaat, zal het 
echter ook bijdragen aan "industrieel 
leiderschap en kaders voor de 
mededinging", door middel van 
resultaatgericht onderzoek en het scheppen 
van innovatieve, snel groeiennde kleine en 
middelgrote ondernemingen. Ten slotte zal 
het bijdragen aan de totstandkoming van 
open en inclusieve innovatiemodellen 
binnen een "basis voor topwetenschap" 
door grensoverschrijdende mobiliteit te 
stimuleren ten aanzien van disciplines, 
sectoren en landen en ondernemerschap en 
een durfcultuur in te bedden in innovatieve 
postdoctorale opleidingen. Aldus zal het 
EIT zich in aanzienlijke mate sterk maken 
voor de randvoorwaarden die nodig zijn 
om het innovatieve potentieel van EU-
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Europese onderzoeksruimte te voltooien. onderzoek te verwezenlijken en de 
Europese onderzoeksruimte te voltooien.

Or. en

Amendement 74
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast voegt het EIT een complete 
onderwijskundige dimensie toe aan het 
onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU. 
Door middel van innovatief en 
ondernemingsgericht onderwijs vervult het 
een belangrijke brugfunctie tussen het 
onderzoeks- en innovatiekader en 
onderwijsbeleid en –programma's, en zorgt 
het voor het draagvlak op de lange termijn 
dat nodig is om duurzame veranderingen in 
het hoger onderwijs te bewerkstelligen. 
Met name vanwege zijn nieuwe, trans- en 
interdisciplinaire academische 
afstudeertitels met een EIT-merk speelt het 
EIT een leidende rol in een gezamenlijke 
inspanning ten behoeve van 
innovatieonderwijs, met duidelijke spill-
overeffecten ten aanzien van de bredere 
Europese agenda om instellingen voor 
hoger onderwijs te moderniseren. Aldus 
wordt de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs gestimuleerd.

Daarnaast voegt het EIT een complete 
onderwijskundige dimensie toe aan het 
onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU 
onder meer door een open toegang tot 
onderzoekspublicaties. Door middel van 
innovatief en ondernemingsgericht 
onderwijs vervult het een belangrijke 
brugfunctie tussen het onderzoeks- en 
innovatiekader en onderwijsbeleid en –
programma's, en zorgt het voor het 
draagvlak op de lange termijn dat nodig is 
om duurzame veranderingen in het hoger 
onderwijs te bewerkstelligen. Met name 
vanwege zijn nieuwe, trans- en 
interdisciplinaire academische 
afstudeertitels met een EIT-merk speelt het 
EIT een leidende rol in een gezamenlijke 
inspanning ten behoeve van 
innovatieonderwijs, met duidelijke spill-
overeffecten ten aanzien van de bredere 
Europese agenda om instellingen voor 
hoger onderwijs te moderniseren. Aldus 
wordt de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs gestimuleerd.

Or. en

Amendement 75
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien kan de wisselwerking met het 
cohesiebeleid van de Unie worden 
versterkt door aandacht te besteden aan de 
relatie tussen lokale en mondiale 
innovatieaspecten. Colocatiecentra bieden 
de mogelijkheid van grensoverschrijdende 
samenwerking en bevinden zich in een 
uitstekende positie om te profiteren van 
diverse financieringsregelingen van hun 
respectieve regio's. De colocatiecentra 
spelen een belangrijke rol in het beter op 
elkaar afstemmen van lokale en mondiale 
aspecten van de KIG als geheel, onder 
meer door nauwe samenwerking met 
regionale overheden, met name wanneer zij 
betrokken zijn bij het uitstippelen en 
uitvoeren van regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation, RIS3). 
Ook de koppelingen tussen de KIG 's en 
lokale clusterorganisaties kunnen worden 
versterkt om de betrokkenheid van het 
MKB bij de activiteiten van de KIG's te 
versterken. Weliswaar verschillen de 
synergiemogelijkheden naargelang het 
thematisch gebied van een KIG, maar bij 
een aantal initiatieven en programma's op 
EU-niveau kan samenwerking en 
coördinatie voordeel bieden. Aangezien het 
gehele concept van het EIT en de KIG's is 
gebaseerd op het leveren van meerwaarde 
aan bestaande Europese topkwaliteit, 
zullen de KIG's – de bestaande en 
toekomstige – per definitie de synergieën 
maximaal verkennen. KIG's zullen 
meerwaarde geven aan mogelijke 
initiatieven in de relevante gebieden, 
waaronder gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven (GPI's) 
Europese innovatiepartnerschappen (EIP's) 
en publiek-private partnerschappen 
(PPP's).

Bovendien kan de wisselwerking met het 
cohesiebeleid van de Unie worden 
versterkt door aandacht te besteden aan de 
relatie tussen lokale en mondiale 
innovatieaspecten. Colocatiecentra bieden 
de mogelijkheid van grensoverschrijdende 
samenwerking en bevinden zich in een 
uitstekende positie om te profiteren van 
diverse financieringsregelingen van hun 
respectieve regio's. De colocatiecentra 
spelen een belangrijke rol in het beter op 
elkaar afstemmen van lokale en mondiale 
aspecten van de KIG als geheel, onder 
meer door nauwe samenwerking met 
regionale overheden, met name wanneer zij 
betrokken zijn bij het uitstippelen en 
uitvoeren van regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation, RIS3). 
Ook de koppelingen tussen de KIG 's en 
lokale clusterorganisaties kunnen worden 
versterkt om de betrokkenheid van het 
MKB bij de activiteiten van de KIG's te 
versterken. Weliswaar verschillen de 
synergiemogelijkheden naargelang het 
thematisch gebied van een KIG, maar bij 
een aantal initiatieven en programma's op 
EU-niveau kan samenwerking en 
coördinatie voordeel bieden. Aangezien het 
gehele concept van het EIT en de KIG's is 
gebaseerd op het leveren van meerwaarde 
aan bestaande Europese topkwaliteit, 
zullen de KIG's – de bestaande en 
toekomstige – per definitie de synergieën 
maximaal verkennen. KIG's zullen 
meerwaarde geven aan mogelijke 
initiatieven in de relevante gebieden, 
waaronder gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven (GPI's) 
Europese innovatiepartnerschappen (EIP's) 
en publiek-private partnerschappen 
(PPP's). Verder zijn ook koppelingen met 
innovatieactiviteiten binnen het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) denkbaar.

Or. en
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Amendement 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien kan de wisselwerking met het 
cohesiebeleid van de Unie worden 
versterkt door aandacht te besteden aan de 
relatie tussen lokale en mondiale 
innovatieaspecten. Colocatiecentra bieden 
de mogelijkheid van grensoverschrijdende 
samenwerking en bevinden zich in een 
uitstekende positie om te profiteren van 
diverse financieringsregelingen van hun 
respectieve regio's. De colocatiecentra 
spelen een belangrijke rol in het beter op 
elkaar afstemmen van lokale en mondiale 
aspecten van de KIG als geheel, onder 
meer door nauwe samenwerking met 
regionale overheden, met name wanneer zij 
betrokken zijn bij het uitstippelen en 
uitvoeren van regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation, RIS3). 
Ook de koppelingen tussen de KIG 's en 
lokale clusterorganisaties kunnen worden 
versterkt om de betrokkenheid van het 
MKB bij de activiteiten van de KIG's te 
versterken. Weliswaar verschillen de 
synergiemogelijkheden naargelang het 
thematisch gebied van een KIG, maar bij 
een aantal initiatieven en programma's op 
EU-niveau kan samenwerking en 
coördinatie voordeel bieden. Aangezien het 
gehele concept van het EIT en de KIG's is 
gebaseerd op het leveren van meerwaarde 
aan bestaande Europese topkwaliteit, 
zullen de KIG's – de bestaande en 
toekomstige – per definitie de synergieën 
maximaal verkennen. KIG's zullen 
meerwaarde geven aan mogelijke 
initiatieven in de relevante gebieden, 
waaronder gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven (GPI's) 

Bovendien kan de wisselwerking met het 
cohesiebeleid van de Unie worden 
versterkt door aandacht te besteden aan de 
relatie tussen lokale en mondiale 
innovatieaspecten. Colocatiecentra bieden 
de mogelijkheid van grensoverschrijdende 
samenwerking en bevinden zich in een 
uitstekende positie om te profiteren van 
diverse financieringsregelingen van hun 
respectieve regio's. De colocatiecentra 
spelen een belangrijke rol in het beter op 
elkaar afstemmen van lokale en mondiale 
aspecten van de KIG als geheel, onder 
meer door nauwe samenwerking met 
regionale overheden, met name wanneer zij 
betrokken zijn bij het uitstippelen en 
uitvoeren van regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation, RIS3).

Regio's en lidstaten waar colocatiecentra 
gevestigd zijn, zullen van 
agglomeratievoordelen en positieve 
externe effecten kunnen profiteren. Deze 
kans is nog groter als de KIG-partners in 
de regio's nauw samenwerken met de 
autoriteiten en organisaties die betrokken 
zijn bij de opstelling en uitvoering van de 
strategieën voor intelligente specialisatie 
(RIS3) zoals omschreven in Bijlage IV in 
COM(2011)0615, 2011/0276(COD), C7-
0335/2011. Daarentegen kunnen regio's 
die van deze activiteiten worden 
uitgesloten te maken krijgen met het 
risico van cumulatieve nadelen. Hierdoor 
zouden bestaande ongelijkheden kunnen 
worden versterkt, zodat regio's die 
bestaande sterke punten op het terrein 
van innovatiecapaciteit vertonen positieve 
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Europese innovatiepartnerschappen (EIP's) 
en publiek-private partnerschappen 
(PPP's).

effecten zouden ondervinden, maar 
regio's met bestaande manco's benadeeld 
zouden worden. Deze gevaren kunnen uit 
de weg worden gegaan door middel van 
het EIT-beurzenstelsel en indien de 
regio's waar geen colocatiecentra zijn 
gevestigd overgaan tot intelligente 
specialisatie (RIS3), met inbegrip van 
regio's die als gastregio optreden voor 
bestaande en potentiële colocatiecentra, 
zoals Regionale Innovatie- en 
Uitvoeringsgemeenschappen (RIC's).
Ook de koppelingen tussen de KIG 's, 
mkb's en lokale clusterorganisaties, zoals 
de bestaande regionale innovatie- en 
uitvoeringsgemeenschappen van het 
klimaat-KIG, kunnen worden versterkt om 
hun betrokkenheid bij de activiteiten van 
de KIG's te versterken. Weliswaar 
verschillen de synergiemogelijkheden 
naargelang het thematisch gebied van een 
KIG, maar bij een aantal initiatieven en 
programma's op EU-niveau kan 
samenwerking en coördinatie voordeel 
bieden. Aangezien het gehele concept van 
het EIT en de KIG's is gebaseerd op het 
leveren van meerwaarde aan bestaande 
Europese topkwaliteit, zullen de KIG's en 
RIG's per definitie de synergieën 
maximaal verkennen. KIG's zullen 
meerwaarde geven aan mogelijke 
initiatieven in de relevante gebieden, 
waaronder gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven (GPI's) 
Europese innovatiepartnerschappen (EIP's) 
en publiek-private partnerschappen 
(PPP's).

Or. en

Amendement 77
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De komende Europese De komende Europese 
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Innovatiepartnerschappen zullen 
overkoepelende kaders bieden, ter 
bevordering van de afstemming tussen en 
synergieën van door vraag en aanbod 
aangestuurde onderzoeks- en innovatie-
instrumenten en -beleid. De KIG's kunnen 
een bijdrage leveren aan de EIP's dankzij 
hun gespreide karakter en ervaringen ter 
plaatse, en in het bijzonder door 
ontwikkeling van het nodige menselijke 
kapitaal, opleiding van belangrijke actoren 
als ondernemers en onderzoekers, en 
vaststelling van randvoorwaarden en beste 
praktijken voor beleid, regelgeving en 
normalisatie in hun betrokken sector.

Innovatiepartnerschappen zullen 
overkoepelende kaders bieden, ter 
bevordering van de afstemming tussen en 
synergieën van door vraag en aanbod 
aangestuurde onderzoeks- en innovatie-
instrumenten en -beleid. Het EIP kan de 
schakel vormen tussen de 
maatschappelijke uitdagingen en het EIT, 
waarbij het de rol van agendabepaler kan 
spelen en kan nagaan of er behoefte is 
aan de instelling van een KIG voor 
bepaalde onderwerpen. De KIG's kunnen 
een bijdrage leveren aan de EIP's dankzij 
hun gespreide karakter en ervaringen ter 
plaatse, en in het bijzonder door 
ontwikkeling van het nodige menselijke 
kapitaal, opleiding van belangrijke actoren 
als ondernemers en onderzoekers, en 
vaststelling van randvoorwaarden en beste 
praktijken voor beleid, regelgeving en 
normalisatie in hun betrokken sector.

Or. en

Amendement 78
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De invoering van "octrooienpools" op 
sommige terreinen en een open onderzoek 
zouden kunnen helpen om een einde te 
maken aan de hokjesgeest van het 
onderzoek en ze zouden als catalysator 
kunnen werken voor de 
onderzoeksinspanningen in de 
overheidssector en ook voor die in de 
private sector (en met name in kleine en 
middelgrote bedrijven).

Or. fr

Amendement 79
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.3 – alinea 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT dient te bevorderen dat nieuwe 
instrumenten voor het verschaffen van 
informatie over en het scheppen van 
transparantie rondom de intellectuele-
eigendomsrechten worden ontwikkeld, 
met als doel om het zowel voor 
onderzoekers in de overheidssector als in 
de private sector (en met name kleine en 
middelgrote bedrijven) mogelijk te maken 
zich met kennis van zaken bezig te houden 
met onderzoek en de toepassing van 
uitvindingen, met de verwerving van 
industriële-eigendomsrechten en met het 
benutten van de onderzoeksresultaten. 
Prijstransparantie, de ontwikkeling van 
evaluatiemethoden ter bepaling van de 
kwaliteit van de intellectuele-
eigendomsbewijzen op Europees niveau 
en ook de opstelling van 
gemeenschappelijke referentiestelsels 
voor transacties in verband met octrooien 
behoren alle tot de instrumenten die in het 
leven moeten worden geroepen.

Or. fr

Amendement 80
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De oprichting van de eerste KIG's omvatte 
een substantieel "al doende leren". KIG's 
zijn nieuwe concepten en de uitdaging om 
er een juridische structuur voor op te zetten 
en contractuele betrekkingen met andere 
KIG's en hun partners aan te gaan, werd 
door alle bij het proces betrokken partijen 
onderschat. Door een gebrek aan inzicht in 
de geschiktheid van diverse rechtsvormen 
kende het oprichtingsproces geen al te 

De oprichting van de eerste KIG's omvatte 
een substantieel "al doende leren". KIG's 
zijn nieuwe concepten en de uitdaging om 
er een juridische structuur voor op te zetten 
en contractuele betrekkingen met andere 
KIG's en hun partners aan te gaan, werd 
door alle bij het proces betrokken partijen 
onderschat. Door een gebrek aan inzicht in 
de geschiktheid van diverse rechtsvormen 
kende het oprichtingsproces geen al te 
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soepel verloop. De benadering van onderaf 
(bottom-up approach), die elke KIG 
aanzienlijke vrijheid geeft in het aangaan 
van partnerschappen, dient te worden 
gehandhaafd, maar er moeten meer 
richtsnoeren komen ter vaststelling van 
geschikte rechtsvormen. Daarnaast mag 
niet worden onderschat hoe moeilijk het is 
om uiteenlopende academische en 
ondernemingsculturen samen te brengen in 
een en dezelfde juridische entiteit; vandaar 
het belang van gemeenschappelijke 
waarden op zowel KIG- als EIT-niveau. 
KIG 's zijn bovendien grootschalige 
institutionele vernieuwingen, en geen 
enkele KIG is gelijk aan een andere. Dit 
biedt een breed spectrum aan 
innovatiemodellen, maar maakt ook de 
algemene coördinatie en monitoring van 
KIG's tot een grotere uitdaging.

soepel verloop. De benadering van onderaf 
(bottom-up approach), die elke KIG 
aanzienlijke vrijheid geeft in het aangaan 
van partnerschappen, dient te worden 
gehandhaafd, maar er moeten meer 
richtsnoeren komen ter vaststelling van 
geschikte rechtsvormen. Daarnaast mag 
niet worden onderschat hoe moeilijk het is 
om uiteenlopende academische en 
ondernemingsculturen samen te brengen in 
een en dezelfde juridische entiteit; vandaar 
het belang van gemeenschappelijke 
waarden op zowel KIG- als EIT-niveau. 
KIG 's zijn bovendien grootschalige 
institutionele vernieuwingen, en geen 
enkele KIG is gelijk aan een andere. Dit 
biedt een breed spectrum aan 
innovatiemodellen, maar maakt ook de 
algemene coördinatie en monitoring van 
KIG's tot een grotere uitdaging. Daarom is 
een benadering op maat van de 
verschillende KIG's noodzakelijk.

Or. en

Amendement 81
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de toekomst moeten er al vanaf het 
selectieproces duidelijkere voorbereidende 
richtsnoeren worden gegeven, zodat alle 
KIG's essentiële strategische kenmerken 
delen en er tegelijkertijd verschillen 
mogelijk blijven in de wijze waarop KIG's 
georganiseerd zijn, presteren en zichzelf 
financieren. Ten slotte heeft het huidige 
aantal van drie KIG's nog niet gezorgd 
voor de kritische massa waarmee het EIT 
zijn mogelijkheden als vooraanstaand 
innovatie-instituut ten volle kan benutten. 
Met slechts drie KIG 's zijn de 
mogelijkheden voor het behalen van cross-
KIG voordelen uit aanverwante 
innovatiemogelijkheden en 
schaalvoordelen op het gebied van 

In de toekomst moeten er al vanaf het 
selectieproces duidelijkere voorbereidende 
richtsnoeren worden gegeven, zodat alle 
KIG's essentiële strategische kenmerken 
delen en er tegelijkertijd verschillen 
mogelijk blijven in de wijze waarop KIG's 
georganiseerd zijn, presteren en zichzelf 
financieren. Het EIT dient een actievere 
rol te vervullen bij het adviseren en 
ondersteunen van de KIG's op 
administratief vlak. Daartoe dient het EIT 
een strategie te ontwikkelen om de 
administratieve lasten te verlichten en een 
gids voor optimale praktijken te creëren 
waarmee de kennis over goede praktijken 
wordt verspreid en de ervaring van de 
bestaande KIG's aan nieuwe wordt 



PE492.619v01-00 36/122 AM\906377NL.doc

NL

administratie en verspreiding beperkt. Dit 
betekent ook dat het EIT onvoldoende 
groot is om als Europese instantie alleen te 
kunnen opereren. In dit verband zijn 
aanvullende KIG's nodig opdat het EIT de 
kritische massa verkrijgt om meer te 
kunnen zijn dan enkel de "som van de 
delen" ervan. Indien het EIT door middel 
van de KIG's tot nieuwe bestuurs- en 
beheersmodellen voor innovatie moet 
komen, dient er een beperkt aantal 
aanvullende partnerschappen te worden 
opgezet om de blauwdruk van de EIT-
ervaringen te verbreden.

doorgegeven. Tenslotte heeft het huidige 
aantal van drie KIG's nog niet gezorgd 
voor de kritische massa waarmee het EIT 
zijn mogelijkheden als vooraanstaand 
innovatie-instituut ten volle kan benutten. 
Met slechts drie KIG 's zijn de 
mogelijkheden voor het behalen van cross-
KIG voordelen uit aanverwante 
innovatiemogelijkheden en 
schaalvoordelen op het gebied van 
administratie en verspreiding beperkt. Dit 
betekent ook dat het EIT onvoldoende 
groot is om als Europese instantie alleen te 
kunnen opereren. In dit verband zijn 
aanvullende KIG's nodig opdat het EIT de 
kritische massa verkrijgt om meer te 
kunnen zijn dan enkel de "som van de 
delen" ervan. Indien het EIT door middel 
van de KIG's tot nieuwe bestuurs- en 
beheersmodellen voor innovatie moet 
komen, dient er een beperkt aantal 
aanvullende partnerschappen te worden 
opgezet om de blauwdruk van de EIT-
ervaringen te verbreden.

Or. en

Amendement 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT moet zich op de lange termijn 
een duidelijke identiteit verschaffen, zodat 
het in de gehele wereld wordt 
geïdentificeerd met het begrip "Europese 
motor voor innovatie en 
ondernemerschap" en gezien wordt als 
een aanbieder van wereldklasse van 
onderwijs op dit gebied. Het EIT kan zich 
ontwikkelen tot de belichaming van de 
innovatieagenda van de Unie, net zoals 
het ERC staat voor Europese 
uitmuntendheid en wereldleiderschap in 
de wetenschap. Tot het stimuleren van een 
sterk EIT-imago kunnen behoren 
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maatregelen waarmee een sterk menselijk 
en zakelijk netwerk wordt gecreëerd 
rondom de EIT-gemeenschap (studenten, 
alumni, docenten, ondernemers, 
professionals, enz.) en het bevorderen van 
een gevoel van identiteit en van 
zichtbaarheid. Tot dergelijke acties kan de 
organisatie van conferenties over 
wetenschappelijke onderwerpen en 
innovatie behoren, maar ook van 
jaarlijkse evenementen, wedstrijden en 
prijzen, afstudeerceremonieën, enz.

Or. en

Amendement 83
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op deze ervaring beoogt het 
(EIT) zijn rol te consolideren en verder te 
ontwikkelen als een "investeerder" die 
bestaande topcentra voor onderzoek, 
bedrijfsleven en hoger onderwijs in Europa 
in staat stelt bij elkaar te komen en hun 
lange-termijn systematische samenwerking 
via de KIG's te bevorderen.

Voortbouwend op deze ervaring beoogt het 
EIT zich te consolideren en verder te 
ontwikkelen door te stimuleren en 
faciliteren dat de bestaande topcentra voor 
onderzoek, bedrijfsleven en hoger 
onderwijs in Europa bij elkaar komen en 
door hun lange-termijn systematische 
samenwerking via de KIG's te bevorderen.

Or. en

Amendement 84
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De "EIT-investeerders"benadering houdt in 
dat men zich richt op vaststelling van de 
beste strategische kansen en selectie van 
een portefeuille van partnerschappen van 
topkwaliteit – de KIG's – om deze te 
benutten. In het kader van deze aanpak zal 

De "EIT-investeerders"benadering houdt in 
dat men zich richt op vaststelling van de 
beste strategische kansen en selectie van 
een portefeuille van partnerschappen van 
topkwaliteit – de KIG's – om deze te 
benutten. In het kader van deze aanpak zal 
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het EIT de jaarlijkse subsidies aan de KIG's 
toekennen op basis van hun prestaties in 
het verleden en de voorgestelde activiteiten 
in hun ondernemingsplan. De beoordeling 
van de ondernemingsplannen geschiedt 
met hulp van externe, onafhankelijke 
deskundigen. Het EIT moet daarbij niet 
alleen algemene richtlijnen en visies 
ontwikkelen, maar KIG's passende 
ondersteuning bieden en hun prestaties 
volgen. Tegelijkertijd krijgen de KIG's 
tamelijk veel vrijheid om hun interne 
strategieën en organisatie te bepalen, 
alsmede om hun activiteiten te ontplooien 
en het talent en de middelen die nodig zijn, 
aan te spreken.

het EIT de jaarlijkse subsidies aan de KIG's 
toekennen op basis van hun prestaties in 
het verleden en de voorgestelde activiteiten 
in hun ondernemingsplan. De beoordeling 
van de ondernemingsplannen geschiedt 
met hulp van externe, onafhankelijke 
deskundigen. Het EIT moet daarbij niet 
alleen algemene richtlijnen en visies 
ontwikkelen, maar KIG's passende 
ondersteuning bieden en hun prestaties 
volgen. Tegelijkertijd krijgen de KIG's 
tamelijk veel vrijheid om hun interne 
strategieën en organisatie te bepalen, 
alsmede om hun activiteiten te ontplooien 
en het talent en de middelen die nodig zijn, 
aan te spreken. Zo kan de instelling 
worden bevorderd van 
"octrooienpools"voor het delen 
intellectuele-eigendomsrechten, zodat het 
onderzoek bespoedigd wordt op grond van 
de betaling van een adequate vergoeding 
aan de houder van de rechten.

Or. fr

Amendement 85
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De "EIT-investeerders"benadering houdt in 
dat men zich richt op vaststelling van de 
beste strategische kansen en selectie van 
een portefeuille van partnerschappen van 
topkwaliteit – de KIG's – om deze te 
benutten. In het kader van deze aanpak zal 
het EIT de jaarlijkse subsidies aan de KIG's 
toekennen op basis van hun prestaties in 
het verleden en de voorgestelde activiteiten 
in hun ondernemingsplan. De beoordeling 
van de ondernemingsplannen geschiedt 
met hulp van externe, onafhankelijke 
deskundigen. Het EIT moet daarbij niet 
alleen algemene richtlijnen en visies 
ontwikkelen, maar KIG's passende 
ondersteuning bieden en hun prestaties 
volgen. Tegelijkertijd krijgen de KIG's 

De "EIT-investeerders"benadering houdt in 
dat men zich richt op vaststelling van de 
beste strategische kansen en selectie van 
een portefeuille van partnerschappen van 
topkwaliteit – de KIG's – om deze te 
benutten. In het kader van deze aanpak zal 
het EIT de jaarlijkse subsidies aan de KIG's 
toekennen op basis van hun prestaties in 
het verleden en de voorgestelde activiteiten 
in hun ondernemingsplan. De beoordeling 
van de ondernemingsplannen geschiedt 
met hulp van externe, onafhankelijke 
deskundigen. Het EIT moet daarbij niet 
alleen algemene richtlijnen en visies 
ontwikkelen, maar KIG's passende 
ondersteuning bieden en hun prestaties 
volgen. Tegelijkertijd krijgen de KIG's 
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tamelijk veel vrijheid om hun interne 
strategieën en organisatie te bepalen, 
alsmede om hun activiteiten te ontplooien 
en het talent en de middelen die nodig zijn, 
aan te spreken.

tamelijk veel vrijheid om hun agenda, 
interne strategieën en organisatie te 
bepalen, alsmede om hun activiteiten te 
ontplooien en het talent en de middelen die 
nodig zijn, aan te spreken.

Or. en

Amendement 86
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de EIT-investeringen in KIG's hebben 
opgeleverd, wordt gemeten in termen van 
tastbare voordelen voor de Europese 
economie en maatschappij in het algemeen, 
zoals het oprichten van nieuwe 
ondernemingen, het creëren van nieuwe 
producten en diensten op bestaande en 
toekomstige markten, vaardigere 
ondernemingsgezinde mensen, nieuwe en 
aantrekkelijkere kansen op werk, en het 
aantrekken en vasthouden van talent uit 
heel de EU en daarbuiten.

Wat de EIT-investeringen in KIG's hebben 
opgeleverd, wordt gemeten in termen van 
tastbare voordelen voor de Europese 
economie en maatschappij in het algemeen, 
zoals het oprichten van nieuwe 
ondernemingen, het creëren van nieuwe 
producten en diensten op bestaande en 
toekomstige markten, vaardigere 
ondernemingsgezinde mensen, nieuwe en 
aantrekkelijkere kansen op werk, en het 
aantrekken en vasthouden van talent uit 
heel de EU en daarbuiten. Er zullen echter 
ook kwalitatieve capaciteitsindicatoren 
worden vastgesteld om de KIG's te 
beoordelen.

Or. en

Amendement 87
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de EIT-investeringen in KIG's hebben 
opgeleverd, wordt gemeten in termen van 
tastbare voordelen voor de Europese 
economie en maatschappij in het algemeen, 
zoals het oprichten van nieuwe 
ondernemingen, het creëren van nieuwe 
producten en diensten op bestaande en 

Wat de EIT-investeringen in KIG's hebben 
opgeleverd, wordt gemeten in termen van 
tastbare voordelen voor de Europese 
economie en maatschappij in het algemeen, 
zoals het oprichten van nieuwe 
ondernemingen, het creëren van nieuwe 
producten en diensten op bestaande en 
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toekomstige markten, vaardigere 
ondernemingsgezinde mensen, nieuwe en 
aantrekkelijkere kansen op werk, en het 
aantrekken en vasthouden van talent uit 
heel de EU en daarbuiten.

toekomstige markten, vaardigere 
ondernemingsgezinde mensen, nieuwe en 
aantrekkelijkere kansen op werk, het 
gebruikmaken van de sterke punten van 
plaatselijke gemeenschappen die reeds 
symbolen van uitmuntendheid zijn, en het 
aantrekken en vasthouden van talent uit 
heel de EU en daarbuiten.

Or. it

Motivering

Als een goed gebruik wordt gemaakt van uitmuntendheidscentra die al bestaan, zoals 
industriegebieden die geworteld zijn in de geschiedenis van een bepaalde regio, en niet in de 
eerste plaats gekeken wordt naar andere sociaal-economische organisaties met hun wortels in 
een duidelijk omschreven realiteit, dan wordt een doelmatiger gebruik gemaakt van de ingezette 
hulpbronnen en wordt effectiever toegewerkt naar een maximaal aantal extra kansen op werk, 
ook in de zin van het creëren van nieuwe bedrijven, nieuwe banen en de verspreiding van 
vakkennis en know-how.

Amendement 88
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijk aspect in dit opzicht is ook 
de ontwikkeling, samen met de KIG's, van 
een EIT-"bedrijfsidentiteit" rond een aantal 
gedeelde waarden. Weliswaar hebben alle 
KIG's en hun afzonderlijke partners hun 
eigen bedrijfsidentiteit en -waarden, maar 
zij delen allen ook waarden die de 
EIT/KIG's-gemeenschap samen brengen. 
Deze thema's zijn: topkwaliteit in de gehele 
kennisdriehoek; vakkundige en 
ondernemingsgezinde mensen; 
grensoverschrijdende, interdisciplinaire en 
intersectorale samenwerking op de lange 
termijn, en gerichtheid op 
maatschappelijke en economische effecten. 
Een dergelijke identiteit zal ook de 
zichtbaarheid en de naam van het EIT en 
de KIG's naar de buitenwereld ten goede 
komen.

Een belangrijk aspect in dit opzicht is ook 
de ontwikkeling, samen met de KIG's, van 
een EIT-"bedrijfsidentiteit" rond een aantal 
gedeelde waarden. Weliswaar hebben alle 
KIG's en hun afzonderlijke partners hun 
eigen bedrijfsidentiteit en -waarden, maar 
zij delen allen ook waarden die de 
EIT/KIG's-gemeenschap samen brengen. 
Deze thema's zijn: topkwaliteit in de gehele 
kennisdriehoek; uiterst vakkundige en 
ondernemingsgezinde mensen; 
grensoverschrijdende, interdisciplinaire en 
intersectorale samenwerking op de lange 
termijn, en gerichtheid op 
maatschappelijke en economische effecten. 
Een dergelijke identiteit zal ook de 
zichtbaarheid en de naam van het EIT en 
de KIG's naar de buitenwereld ten goede 
komen.

Or. en
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Amendement 89
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal de eerste drie KIG 's actief 
ondersteunen ter versterking van hun 
potentieel, effecten en bijdrage aan 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
Horizon 2020. Te zijner tijd zullen de 
KIG's hun oorspronkelijke 
activiteitenpakket uitbreiden om nieuwe 
markt- en maatschappelijke kansen te 
benutten. Om deze ontwikkelingen te 
ondersteunen zal het EIT, in nauwe 
samenwerking met elke afzonderlijke KIG, 
adviseren over op maat gesneden 
medefinancieringsstrategieën die 
tegelijkertijd strategische activiteiten 
vanuit een EIT-gezichtspunt schragen, en 
deze medefinancieringsstrategieën 
formuleren.

Het EIT zal de eerste drie KIG 's actief 
ondersteunen ter versterking van hun 
potentieel, effecten en bijdrage aan 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
Horizon 2020. Te zijner tijd zullen de 
KIG's hun oorspronkelijke 
activiteitenpakket uitbreiden om nieuwe 
markt- en maatschappelijke kansen te 
benutten en zich aan te passen aan een 
veranderend wereldmilieu. Om deze 
ontwikkelingen te ondersteunen zal het 
EIT, in nauwe samenwerking met elke 
afzonderlijke KIG, adviseren over op maat 
gesneden medefinancieringsstrategieën die 
tegelijkertijd strategische activiteiten 
vanuit een EIT-gezichtspunt schragen, en 
deze medefinancieringsstrategieën 
formuleren.

Or. en

Amendement 90
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een goed evenwicht tussen samenwerking 
en competitie is evenzeer belangrijk voor 
het optimaal presteren van KIG's. Het EIT 
zal KIG's aansporen onderlinge activiteiten 
te ontplooien op terreinen die veel 
synergiemogelijkheden bieden, 
bijvoorbeeld door middel van gezamenlijke 
bijscholingscursussen, gezamenlijke 
onderzoeksactiviteiten, master- of 
doctoraatsgraden of mobiliteit in KIG-
kaders tussen de academische wereld en 

Een goed evenwicht tussen samenwerking 
en competitie is evenzeer belangrijk voor 
het optimaal presteren van KIG's. Het EIT 
zal KIG's aansporen onderlinge activiteiten 
te ontplooien op terreinen die veel 
synergiemogelijkheden bieden, 
bijvoorbeeld door middel van gezamenlijke 
bijscholingscursussen, gezamenlijke 
onderzoeksactiviteiten, master- of 
doctoraatsgraden of mobiliteit in KIG-
kaders tussen de academische wereld en 
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het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zal het EIT 
een zekere mate van concurrentie 
stimuleren om KIG's aan te moedigen zich 
te blijven concentreren op resultaten en 
effect en passende maatregelen te nemen
in geval van ontoereikende prestaties.

het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zal het EIT 
een zekere mate van concurrentie 
stimuleren om KIG's aan te moedigen zich 
te blijven concentreren op resultaten en 
effect en om succesvolle KIG's te belonen. 
Bovendien neemt het EIT passende 
maatregelen in geval van ontoereikende 
prestaties.

Or. en

Amendement 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien eigenlijk de mens de bepalende 
factor voor innovatie is, kan in 
voorkomend geval worden voorzien in een 
voldoende deelname van uit de periferie 
van de EU afkomstige studenten aan 
onderwijsprogramma's van het EIT (bv. 
door middel van beurzen met 
cofinanciering door de lidstaten en het 
beurzenstelsel). Het EIT wordt 
aangespoord om met lidstaten en regio's 
samen te werken om ervoor te zorgen dat 
afgestudeerden van het EIT de kansen en 
vereiste ondersteuning vinden om binnen 
de EU inhoud te geven aan hun potentieel 
op het gebied van innovatie en 
ondernemerschap. 

Or. en

Amendement 92
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

KIG's bouwen niet alleen voort op de KIG's bouwen niet alleen voort op de 
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uitmuntende onderzoeksbasis van hun 
partners, maar lopen ook voorop wat de 
bevordering en tenuitvoerlegging van de 
educatieve taak van het EIT betreft. Doel is 
om getalenteerde mensen te onderrichten 
en op te leiden in de vaardigheden, kennis 
en mentaliteit die nodig zijn in een 
mondiale kenniseconomie. Daartoe 
stimuleert het EIT onder meer actief 
afstudeertitels met een EIT-merk door toe 
te zien op de kwaliteit ervan en een 
samenhangende implementatie door KIG's. 
Hierbij zal uitgebreid gebruik worden 
gemaakt van evaluaties van vakgenoten en 
deskundigen en een dialoog tot stand 
worden gebracht met nationale 
kwaliteitsborgingsorganisaties. 
Kwalificaties met een EIT-merk zullen 
hierdoor bredere nationale en 
internationale erkenning krijgen, 
wereldwijd aantrekkelijker worden en 
tegelijkertijd een platform voor 
internationale samenwerking bieden. In de 
toekomst zullen KIG's worden 
aangemoedigd hun onderwijsactiviteiten 
naast postdoctoraal onderwijs uit te breiden 
tot een grotere variëteit aan studievormen, 
zodat er een breder scala is aan innovatieve 
activiteiten op het gebied van bijscholing, 
waaronder managementonderwijs, op maat 
gesneden cursussen en zomercursussen. 
Om het effect vande educatieve activiteiten 
van KIG's te versterken en een breder 
publiek te bereiken, kunnen zij overwegen 
om op experimentele basis modules voor 
prekandidaatsopleidingen of pakketten 
voor schoolonderwijs op te stellen.

uitmuntende onderzoeksbasis van hun 
partners, maar lopen ook voorop wat de 
bevordering en tenuitvoerlegging van de 
educatieve taak van het EIT betreft. Doel is 
om getalenteerde mensen te onderrichten 
en op te leiden in de vaardigheden, kennis 
en mentaliteit die nodig zijn in een 
mondiale kenniseconomie. Daartoe 
stimuleert het EIT onder meer actief 
afstudeertitels met een EIT-merk door toe 
te zien op de kwaliteit ervan en een 
samenhangende implementatie door KIG's. 
Hierbij zal door KIG's een reeks 
kwaliteitscriteria worden toegepast voor 
door het EIT afgegeven afstudeertitels om 
te zorgen voor de waarborging van hoge 
academische standaarden en van de 
reputatie van Europese universiteiten. 
Hierbij zal bovendien uitgebreid gebruik 
worden gemaakt van evaluaties van 
vakgenoten en deskundigen en een dialoog 
tot stand worden gebracht met nationale 
kwaliteitsborgingsorganisaties. 
Kwalificaties met een EIT-merk zullen 
hierdoor bredere nationale en 
internationale erkenning krijgen, 
wereldwijd aantrekkelijker worden en 
tegelijkertijd een platform voor 
internationale samenwerking bieden. In de 
toekomst zullen KIG's worden 
aangemoedigd hun onderwijsactiviteiten 
naast postdoctoraal onderwijs uit te breiden 
tot een grotere variëteit aan studievormen, 
zodat er een breder scala is aan innovatieve 
activiteiten op het gebied van bijscholing, 
waaronder managementonderwijs, op maat 
gesneden cursussen en zomercursussen. 
Om het effect vande educatieve activiteiten 
van KIG's te versterken en een breder 
publiek te bereiken, kunnen zij overwegen 
om op experimentele basis modules voor 
prekandidaatsopleidingen of pakketten 
voor schoolonderwijs op te stellen.

Or. fr

Amendement 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

KIG's bouwen niet alleen voort op de 
uitmuntende onderzoeksbasis van hun 
partners, maar lopen ook voorop wat de 
bevordering en tenuitvoerlegging van de 
educatieve taak van het EIT betreft. Doel is 
om getalenteerde mensen te onderrichten 
en op te leiden in de vaardigheden, kennis 
en mentaliteit die nodig zijn in een 
mondiale kenniseconomie. Daartoe 
stimuleert het EIT onder meer actief 
afstudeertitels met een EIT-merk door toe 
te zien op de kwaliteit ervan en een 
samenhangende implementatie door KIG's. 
Hierbij zal uitgebreid gebruik worden 
gemaakt van evaluaties van vakgenoten en 
deskundigen en een dialoog tot stand 
worden gebracht met nationale 
kwaliteitsborgingsorganisaties. 
Kwalificaties met een EIT-merk zullen 
hierdoor bredere nationale en 
internationale erkenning krijgen, 
wereldwijd aantrekkelijker worden en 
tegelijkertijd een platform voor 
internationale samenwerking bieden. In de 
toekomst zullen KIG's worden 
aangemoedigd hun onderwijsactiviteiten 
naast postdoctoraal onderwijs uit te breiden 
tot een grotere variëteit aan studievormen, 
zodat er een breder scala is aan innovatieve 
activiteiten op het gebied van bijscholing, 
waaronder managementonderwijs, op maat 
gesneden cursussen en zomercursussen. 
Om het effect vande educatieve activiteiten 
van KIG's te versterken en een breder 
publiek te bereiken, kunnen zij overwegen 
om op experimentele basis modules voor 
prekandidaatsopleidingen of pakketten 
voor schoolonderwijs op te stellen.

KIG's bouwen niet alleen voort op de 
uitmuntende onderzoeksbasis van hun 
partners, maar lopen ook voorop wat de 
bevordering en tenuitvoerlegging van de 
educatieve taak van het EIT betreft. Doel is 
om getalenteerde mensen te onderrichten 
en op te leiden in de vaardigheden, kennis 
en mentaliteit die nodig zijn in een 
mondiale kenniseconomie en 
-samenleving. Daartoe stimuleert het EIT 
onder meer actief afstudeertitels met een 
EIT-merk door toe te zien op de kwaliteit 
ervan en een samenhangende 
implementatie door KIG's. Hierbij zal 
uitgebreid gebruik worden gemaakt van 
evaluaties van vakgenoten en deskundigen 
en een dialoog tot stand worden gebracht 
met nationale 
kwaliteitsborgingsorganisaties. 
Kwalificaties met een EIT-merk zullen 
hierdoor  een bredere nationale en 
internationale erkenning en reputatie 
krijgen, wereldwijd aantrekkelijker worden 
en tegelijkertijd een platform voor 
internationale samenwerking bieden. De 
aantrekkelijkheid van de onderzoeksector 
in Europa kan nog verder worden 
bevorderd door onderzoeksubsidies aan 
studenten die tot de wetenschapstop 
behoren, mits zij zich aan een O&O-
project in Europa verbinden of een 
innovatieve start-up in Europa opzetten.
In de toekomst zullen KIG's worden 
aangemoedigd hun onderwijsactiviteiten 
naast postdoctoraal onderwijs uit te breiden 
tot een grotere variëteit aan studievormen, 
zodat er een breder scala is aan innovatieve 
activiteiten op het gebied van bijscholing, 
waaronder managementonderwijs, op maat 
gesneden cursussen en zomercursussen 
alsmede stages binnen de KIG's en hun 
partners. Om het effect van de educatieve 
activiteiten van KIG's te versterken en een 
breder publiek te bereiken, kunnen zij 
overwegen om op experimentele basis 
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modules en universitaire graden voor 
afstandsonderwijs en e-leren alsmede 
modules voor prekandidaatsopleidingen of 
pakketten voor schoolonderwijs op te 
stellen.

Or. en

Amendement 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband, en ook om het potentieel 
aan talent binnen de EU uit te breiden en 
te waarborgen dat er voldoende aantallen 
vakbekwame personen beschikbaar zijn 
die nodig zijn om werkelijk voor innovatie 
te zorgen, moet het EIT zich inschakelen 
bij pogingen de aantrekkingskracht van 
het onderwijs in exacte wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde 
("STEM") te vergroten. KIG's kunnen 
begeleidingsprogramma's voor jonge 
Europeanen ontwikkelen op basis van 
stages, schoolbezoeken, beurzen voor op 
STEM-gebied uitblinkende studenten van 
middelbare en hogere opleidingen, 
gefinancierde bedrijfs- en/of 
ondernemersopleidingen voor in de exacte 
wetenschappen uitblinkende studenten 
gedurende de zomer.

Or. en

Amendement 95
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 5 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• KIG's aansporen om gezamenlijke 
werkprogramma's te ontwikkelen ten 

• tot kruis-colocatiewerk binnen iedere 
KIG aansporen en KIG's stimuleren om 



PE492.619v01-00 46/122 AM\906377NL.doc

NL

aanzien van horizontale kwesties; gezamenlijke werkprogramma's te 
ontwikkelen ten aanzien van horizontale 
kwesties;

Or. en

Amendement 96
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen nieuwe KIG's 
derhalve worden opgezet in twee golven, 
d.w.z. drie nieuwe KIG's in zowel 2014 als 
2018, wat leidt tot een portefeuille van 9 
KIG's in de periode 2014-2020 (met 
inbegrip van het opzetten van 40 tot 50 
colocatiecentra binnen de hele EU). Een 
mogelijk nieuwe selectieprocedure voor 
KIG's in 2018 zal sterk voortbouwen op de 
resultaten van een grondige externe 
evaluatie van het EIT en bestaande KIG's, 
met inbegrip van een beoordeling van de 
economische en maatschappelijke 
effecten van KIG's en de bijdrage van het 
EIT aan versterking van de 
innovatiecapaciteit van de EU en de 
lidstaten, alsmede van de resultaten van 
de evaluaties van Horizon 2020.

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zal het EIT geleidelijk
nieuwe KIG's opzetten.

Or. en
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Amendement 97
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen nieuwe KIG's 
derhalve worden opgezet in twee golven, 
d.w.z. drie nieuwe KIG's in zowel 2014 als 
2018, wat leidt tot een portefeuille van 9 
KIG's in de periode 2014-2020 (met 
inbegrip van het opzetten van 40 tot 50 
colocatiecentra binnen de hele EU). Een 
mogelijk nieuwe selectieprocedure voor 
KIG's in 2018 zal sterk voortbouwen op de 
resultaten van een grondige externe
evaluatie van het EIT en bestaande KIG's, 
met inbegrip van een beoordeling van de 
economische en maatschappelijke effecten 
van KIG's en de bijdrage van het EIT aan 
versterking van de innovatiecapaciteit van 
de EU en de lidstaten, alsmede van de 
resultaten van de evaluaties van Horizon 
2020.

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden door middel 
van een rigoureus, transparant en 
concurrerend proces dat rekening houdt 
met een bottom up-aanpak en het zich 
aftekenende, door maatschappelijke 
uitdagingen gekenmerkte landschap in de 
EU, dat potentiële deelnemers echter ook 
duidelijkheid en voorspelbaarheid biedt.
Door KIG's volgens een oplopend 
ontwikkelingstraject op te richten, zal het 
EIT ervoor zorgen dat er terdege rekening 
wordt gehouden met de lering die uit 
vorige ronden werd getrokken en dat er 
alleen KIG's worden opgericht op gebieden 
waar er een duidelijk innovatiepotentieel is 
en topkwaliteit waarop kan worden 
voortgebouwd. In de periode 2014-2020 
zullen nieuwe KIG's derhalve worden 
opgezet in twee golven, d.w.z. drie nieuwe 
KIG's in zowel 2014 als 2018, wat leidt tot 
een portefeuille van 9 KIG's in de periode 
2014-2020 (met inbegrip van het opzetten 
van 40 tot 50 colocatiecentra binnen de 
hele EU). Een mogelijk nieuwe 
selectieprocedure voor KIG's in 2018 zal 
sterk voortbouwen op de resultaten van een 
grondige externe evaluatie van het EIT en 
bestaande KIG's, met inbegrip van een 
beoordeling van de economische en 
maatschappelijke effecten van KIG's en de 
bijdrage van het EIT aan versterking van 
de innovatiecapaciteit van de EU en de 
lidstaten, alsmede van de resultaten van de 
evaluaties van Horizon 2020.

Or. en
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Amendement 98
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen nieuwe KIG's 
derhalve worden opgezet in twee golven, 
d.w.z. drie nieuwe KIG's in zowel 2014 als
2018, wat leidt tot een portefeuille van 9
KIG's in de periode 2014-2020 (met 
inbegrip van het opzetten van 40 tot 50 
colocatiecentra binnen de hele EU). Een 
mogelijk nieuwe selectieprocedure voor 
KIG's in 2018 zal sterk voortbouwen op de 
resultaten van een grondige externe 
evaluatie van het EIT en bestaande KIG's, 
met inbegrip van een beoordeling van de 
economische en maatschappelijke effecten 
van KIG's en de bijdrage van het EIT aan 
versterking van de innovatiecapaciteit van 
de EU en de lidstaten, alsmede van de 
resultaten van de evaluaties van Horizon 
2020.

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen twee nieuwe 
KIG's derhalve worden opgezet in twee 
golven, d.w.z. een nieuwe KIG in 2014 en 
een in 2018, wat leidt tot een portefeuille 
van vijf KIG's in de periode 2014-2020. 
Een mogelijk nieuwe selectieprocedure 
voor KIG's in 2018 zal sterk voortbouwen 
op de resultaten van een grondige externe 
evaluatie van het EIT en bestaande KIG's, 
met inbegrip van een beoordeling van de 
economische en maatschappelijke effecten 
van KIG's en de bijdrage van het EIT aan 
versterking van de innovatiecapaciteit van 
de EU en de lidstaten, alsmede van de 
resultaten van de evaluaties van Horizon 
2020.

Or. en

Amendement 99
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen nieuwe KIG's 
derhalve worden opgezet in twee golven, 
d.w.z. drie nieuwe KIG's in zowel 2014 als 
2018, wat leidt tot een portefeuille van 9 
KIG's in de periode 2014-2020 (met 
inbegrip van het opzetten van 40 tot 50 
colocatiecentra binnen de hele EU). Een 
mogelijk nieuwe selectieprocedure voor 
KIG's in 2018 zal sterk voortbouwen op de 
resultaten van een grondige externe 
evaluatie van het EIT en bestaande KIG's, 
met inbegrip van een beoordeling van de 
economische en maatschappelijke effecten 
van KIG's en de bijdrage van het EIT aan 
versterking van de innovatiecapaciteit van 
de EU en de lidstaten, alsmede van de 
resultaten van de evaluaties van Horizon 
2020.

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen er derhalve 
nieuwe KIG's worden opgezet, wat leidt tot 
een portefeuille van 9 KIG's in de periode 
2014-2020 (met inbegrip van het opzetten 
van 40 tot 50 colocatiecentra binnen de 
hele EU).  Een mogelijk nieuwe 
selectieprocedure voor KIG's in 2018 zal 
sterk voortbouwen op de resultaten van een 
grondige externe evaluatie van het EIT en 
bestaande KIG's, met inbegrip van een 
beoordeling van de economische en 
maatschappelijke effecten van KIG's en de 
bijdrage van het EIT aan versterking van 
de innovatiecapaciteit van de EU en de 
lidstaten, alsmede van de resultaten van de 
evaluaties van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 

Teneinde de effecten verder te vergroten en 
innovatie te stimuleren op nieuwe terreinen 
waar zich maatschappelijke uitdagingen 
voordoen, zal het EIT zijn portefeuille van 
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KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen nieuwe KIG's 
derhalve worden opgezet in twee golven, 
d.w.z. drie nieuwe KIG's in zowel 2014 als 
2018, wat leidt tot een portefeuille van 9 
KIG's in de periode 2014-2020 (met 
inbegrip van het opzetten van 40 tot 50
colocatiecentra binnen de hele EU). Een 
mogelijk nieuwe selectieprocedure voor 
KIG's in 2018 zal sterk voortbouwen op de 
resultaten van een grondige externe 
evaluatie van het EIT en bestaande KIG's, 
met inbegrip van een beoordeling van de 
economische en maatschappelijke effecten 
van KIG's en de bijdrage van het EIT aan 
versterking van de innovatiecapaciteit van 
de EU en de lidstaten, alsmede van de 
resultaten van de evaluaties van Horizon 
2020.

KIG's geleidelijk uitbreiden. Door KIG's 
volgens een oplopend ontwikkelingstraject 
op te richten, zal het EIT ervoor zorgen dat 
er terdege rekening wordt gehouden met de 
lering die uit vorige ronden werd getrokken 
en dat er alleen KIG's worden opgericht op 
gebieden waar er een duidelijk 
innovatiepotentieel is en topkwaliteit 
waarop kan worden voortgebouwd. In de 
periode 2014-2020 zullen nieuwe KIG's 
derhalve worden opgezet in twee golven, 
d.w.z. drie nieuwe KIG's in zowel 2014 als 
2018, wat leidt tot een portefeuille van 9 
KIG's in de periode 2014-2020 (met 
inbegrip van het opzetten van een daarmee 
corresponderend aantal colocatiecentra 
binnen de hele EU). Een mogelijk nieuwe 
selectieprocedure voor KIG's in 2018 zal 
sterk voortbouwen op de resultaten van een 
grondige externe evaluatie van het EIT en 
bestaande KIG's, met inbegrip van een 
beoordeling van de economische en 
maatschappelijke effecten van KIG's en de 
bijdrage van het EIT aan versterking van 
de innovatiecapaciteit van de EU en de 
lidstaten, alsmede van de resultaten van de 
evaluaties van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe KIG's zullen worden opgezet op
gebieden waarop sprake is van grote 
maatschappelijke uitdagingen die werkelijk 
innovatiepotentieel hebben. Het EIT draagt 
daarmee volledig bij aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de grotere politieke agenda van de EU en 
met name de doelstellingen van Horizon 
2020, waarin een aantal grote 
maatschappelijke uitdagingen en kansen 
biedende industriële technologieën worden 

Nieuwe KIG's zullen worden opgezet op 
gebieden waarop sprake is van grote 
maatschappelijke uitdagingen die werkelijk 
innovatiepotentieel hebben. Het EIT draagt 
daarmee volledig bij aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de grotere politieke agenda van de EU en 
met name de doelstellingen van Horizon 
2020, waarin een aantal grote 
maatschappelijke uitdagingen en kansen 
biedende industriële technologieën worden 
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genoemd. De doelstelling is het opzetten 
van KIG's voor thematische 
aandachtsgebieden die vanwege hun 
omvang en complexiteit alleen via een 
multidisciplinaire, grens- en 
sectoroverschrijdende benadering kunnen 
worden aangepakt. De selectie van de 
thematische aandachtsgebieden moet 
derhalve worden gebaseerd op een 
zorgvuldige analyse of een KIG reële 
meerwaarde kan opleveren en een positieve 
impact op de economie en de samenleving 
kan hebben.

genoemd. De doelstelling is het opzetten 
van KIG's voor thematische 
aandachtsgebieden die vanwege hun 
omvang en complexiteit alleen via een 
multidisciplinaire, grens- en 
sectoroverschrijdende benadering kunnen 
worden aangepakt. De selectie van de 
thematische aandachtsgebieden moet 
derhalve worden gebaseerd op een 
zorgvuldige analyse of een KIG reële 
meerwaarde kan opleveren en een positieve 
impact op de economie en de samenleving 
kan hebben.

Verder zullen de KIG's een aanzienlijke 
omvang moeten hebben om op 
wereldniveau mee te kunnen doen en het 
vermogen moeten hebben het 
innovatielandschap in de EU te 
veranderen en op hun respectieve 
gebieden een forse bijdrage te leveren aan 
de aanpak van de maatschappelijke 
uitdagingen. Het selectieproces voor de 
KIG's wordt in ieder geval gebaseerd op 
de kwaliteit, levensvatbaarheid en het 
potentieel van de voorstellen.

Or. en

Amendement 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• duurzame en systemische effecten 
genereren, gemeten in termen van nieuw 
opgeleide ondernemingsgezinde mensen, 
nieuwe technologieën en nieuwe 
ondernemingen;

• duurzame en systemische effecten 
genereren, gemeten in termen van nieuw 
opgeleide ondernemingsgezinde mensen, 
nieuwe technologieën nieuwe 
ondernemingen en nieuwe banen voor 
hooggekwalificeerde werknemers;

Or. en

Amendement 103
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de beoordeling van de thema 's als 
voorgesteld in het EIT-ontwerp en door de 
ruimere kring van belanghebbenden 
kwamen duidelijke verschillen naar voren 
ten aanzien van de mogelijke impact van 
de oprichting van een KIG. Als gevolg 
daarvan zijn een aantal thema's volledig 
verlaten; andere zijn opnieuw gedefinieerd 
om beter in te spelen op de specifieke 
eigenschappen van de Europese en de 
wereldwijde context op dit vlak.

Uit de beoordeling van de thema 's als 
voorgesteld in het EIT-ontwerp en door de 
ruimere kring van belanghebbenden 
kwamen duidelijke verschillen naar voren 
ten aanzien van de mogelijke impact van 
de oprichting van een KIG. Als gevolg 
daarvan zijn een aantal thema's volledig 
verlaten; andere zijn opnieuw gedefinieerd 
om beter in te spelen op de specifieke 
eigenschappen van de Europese en de 
wereldwijde context op dit vlak.
Regelmatig moet met het oog op de 
oprichting van toekomstige KIG's een 
beoordeling plaatsvinden van de evolutie 
van de onderzoekpotentiëlen en het 
eventueel optreden van nieuwe 
dynamische innovatieve ontwikkelingen.

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende thematische gebieden zijn 
vastgesteld als die waarvoor de oprichting 
van een nieuwe KIG de meeste kansen 
biedt om aan bestaande activiteiten 
meerwaarde te geven en daadwerkelijk ten 
goede te komen aan innovatie:

De volgende indicatieve thematische 
gebieden zijn vastgesteld als die waarvoor 
de oprichting van een nieuwe KIG de 
meeste kansen biedt om aan bestaande 
activiteiten meerwaarde te geven en 
daadwerkelijk ten goede te komen aan 
innovatie (deze lijst is geen gesloten, 
uitputtende lijst):

Or. fr

Amendement 105
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Bossen en wouden

Or. fr

Amendement 106
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• productie met toegevoegde waarde; Schrappen

Or. en

Amendement 107
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5– punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Productie met toegevoegde waarde • Industrie

Or. fr

Amendement 108
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• innovatie voor gezond leven en actief 
ouder worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 109
Giles Chichester
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging;

Schrappen

Or. en

Amendement 110
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging;

• grondstoffen en zeldzame materialen –
duurzame exploratie, winning, verwerking, 
recycling, materiaalontwikkeling en 
vervanging;

Or. en

Motivering

Meer aandacht voor zeldzame materialen is geboden, vooral als het gaat om materiaalonderzoek 
en –vervanging. Er is behoefte aan de ontwikkeling van biomateriaal, dat bv. plastic en 
plaatmateriaal kan vervangen. De materiaalontwikkeling in deze KIG moet duidelijker uit de 
verf komen. 

Amendement 111
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• slimme en veilige samenlevingen; Schrappen

Or. en

Amendement 112
Giles Chichester
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• stedelijke mobiliteit. Schrappen

Or. en

Amendement 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• stedelijke mobiliteit. • stedelijke mobiliteit, intelligente en 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 114
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• biomimetisme

Or. en

Amendement 115
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 5 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• duurzame bouw en nul-
energiegebouwen
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Or. en

Amendement 116
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer informatie over de afzonderlijke 
thema 's zijn opgenomen in de factsheets 
aan het einde van dit document.

Meer informatie over de afzonderlijke 
thema 's zijn opgenomen in de factsheets 
aan het einde van dit document.

Het EIT zal 60% van de aan nieuwe 
KIG's toegewezen begroting besteden aan 
de oprichting van tenminste drie KIG's 
inzake de zes thema's die door de 
Commissie zijn benoemd. Het EIT kan de 
passende omvang en het passende 
tijdskader voor deze KIG's kiezen.

Or. en

Amendement 117
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van deze thema 's zal het EIT de 
autonomie hebben om de selectie van 
toekomstige KIG's te organiseren. Het 
succes van toekomstige oproepen voor 
KIG's zal sterk afhangen van de 
duidelijkheid die het EIT aan de dag legt 
ten aanzien van verwachtingen en eisen, 
alsmede van het tijdpad waarbinnen KIG-
aanvragers zich zowel juridisch als 
economisch steekhoudend kunnen 
organiseren alvorens een voorstel in te 
dienen. KIG 's zullen worden geselecteerd 
op grond van gedetailleerde criteria die in 
de EIT-verordening zijn omschreven, tegen 
de achtergrond van de overkoepelende 
beginselen van relevantie voor 
uitmuntendheid en innovatie. 
Geselecteerde KIG moeten aantonen hoe 

Op basis van deze thema 's zal het EIT de 
autonomie hebben om de selectie van 
toekomstige KIG's te organiseren. KIG 's 
zullen worden geselecteerd op grond van 
gedetailleerde criteria die in de EIT-
verordening zijn omschreven, tegen de 
achtergrond van de overkoepelende 
beginselen van relevantie voor 
uitmuntendheid en innovatie. 
Geselecteerde KIG moeten aantonen hoe 
zij een zo groot mogelijke impact op het 
desbetreffende gebied zullen hebben en dat 
hun strategie levensvatbaar is



AM\906377NL.doc 57/122 PE492.619v01-00

NL

zij een zo groot mogelijke impact op het 
desbetreffende gebied zullen hebben en dat 
hun strategie levensvatbaar is

Or. en

Amendement 118
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van deze thema 's zal het EIT de 
autonomie hebben om de selectie van 
toekomstige KIG's te organiseren. Het 
succes van toekomstige oproepen voor 
KIG's zal sterk afhangen van de 
duidelijkheid die het EIT aan de dag legt 
ten aanzien van verwachtingen en eisen, 
alsmede van het tijdpad waarbinnen KIG-
aanvragers zich zowel juridisch als 
economisch steekhoudend kunnen 
organiseren alvorens een voorstel in te 
dienen. KIG 's zullen worden geselecteerd 
op grond van gedetailleerde criteria die in 
de EIT-verordening zijn omschreven, tegen 
de achtergrond van de overkoepelende 
beginselen van relevantie voor 
uitmuntendheid en innovatie. 
Geselecteerde KIG moeten aantonen hoe 
zij een zo groot mogelijke impact op het 
desbetreffende gebied zullen hebben en dat 
hun strategie levensvatbaar is

Op basis van deze thema 's zal het EIT de 
autonomie hebben om de selectie van 
toekomstige KIG's te organiseren. Het 
succes van toekomstige oproepen voor 
KIG's zal sterk afhangen van de 
duidelijkheid die het EIT aan de dag legt 
ten aanzien van verwachtingen en eisen, 
alsmede van het tijdpad waarbinnen KIG-
aanvragers zich zowel juridisch als 
economisch kunnen organiseren alvorens 
een voorstel in te dienen. KIG 's zullen 
worden geselecteerd op grond van 
gedetailleerde criteria die in de EIT-
verordening zijn omschreven, tegen de 
achtergrond van de overkoepelende 
beginselen van relevantie voor 
uitmuntendheid en innovatie. 
Geselecteerde KIG moeten aantonen hoe 
zij een zo groot mogelijke impact op het 
desbetreffende gebied zullen hebben en dat 
hun strategie levensvatbaar is

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 25, PE489.613v01-00)

Motivering

Het EIT moet autonoom de selectieprocedures voor de toekomstige KIG's kunnen organiseren.

Amendement 119
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het resterende gedeelte van 40% van de 
aan nieuwe KIG's toegewezen begroting 
zal het EIT besteden aan:
- instandhouding van de nieuwe KIG's die 
naar aanleiding van de thema's van de 
Commissie zijn opgericht;
- instelling van aanvullende nieuwe KIG's 
waarvoor het EIT vrij het thema kan 
kiezen, mits hun werkterrein binnen het 
thema maatschappelijke veranderingen 
valt en zij voldoen aan de minimum 
voorwaarden voor oprichting zoals 
bedoeld in de verordening inzake de 
oprichting van het EIT.

Or. en

Amendement 120
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de twee, voor 2014 en 
2018 geplande ronden voor KIG-selectie 
zijn voor de eerste ronde drie thema 's 
vastgesteld. De selectie van de eerste drie 
thema's weerspiegelt de noodzaak van een 
geleidelijke benadering bij de oprichting 
van nieuwe KIG's en is gebaseerd op de 
mate van ontwikkeling van het gebied, de 
potentiële maatschappelijke en 
economische impact en de kansen voor 
synergieën met andere initiatieven. Deze 
thema's zijn:

Schrappen

• innovatie voor gezond leven en actief 
ouder worden;
• grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging;
• Food4future ("Voedsel voor toekomst") 
– duurzame toeleveringsketen, van 
hulpbronnen tot consumenten.
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Or. en

Amendement 121
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de twee, voor 2014 en 
2018 geplande ronden voor KIG-selectie 
zijn voor de eerste ronde drie thema 's 
vastgesteld. De selectie van de eerste drie 
thema's weerspiegelt de noodzaak van een 
geleidelijke benadering bij de oprichting 
van nieuwe KIG's en is gebaseerd op de 
mate van ontwikkeling van het gebied, de 
potentiële maatschappelijke en 
economische impact en de kansen voor 
synergieën met andere initiatieven. Deze 
thema's zijn:

Schrappen

• innovatie voor gezond leven en actief 
ouder worden;
• grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging;
• Food4future ("Voedsel voor toekomst") 
– duurzame toeleveringsketen, van 
hulpbronnen tot consumenten.

Or. en

Amendement 122
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de twee, voor 2014 en 2018 
geplande ronden voor KIG-selectie zijn 
voor de eerste ronde drie thema 's 
vastgesteld. De selectie van de eerste drie 
thema's weerspiegelt de noodzaak van een 
geleidelijke benadering bij de oprichting 

In het licht van de noodzaak tot 
benoeming en selectie te komen van de 
sterkste KIG's die de grootste kans bieden 
dat een kritische massa wordt bereikt, zal 
de KIG-selectieprocedure in de vorm van 
een concurrerend proces in 2014 open 
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van nieuwe KIG's en is gebaseerd op de 
mate van ontwikkeling van het gebied, de 
potentiële maatschappelijke en 
economische impact en de kansen voor 
synergieën met andere initiatieven. Deze 
thema's zijn:

staan voor KIG-kandidaturen binnen alle 
zes thema's. Het aantal geselecteerde 
KIG's hangt af van de mate van 
ontwikkeling en de bereidheid van 
Europese consortia om geloofwaardige 
KIG's te vormen, de potentiële 
maatschappelijke en economische impact 
en de kansen voor synergieën met andere 
initiatieven alsmede de absorptiecapaciteit 
van het EIT en de beschikbare begroting.
De selectieprocedure dient volkomen 
transparant te zijn.

Or. en

Motivering

Het is niet voor de hand liggend of noodzakelijk voorrang te geven aan de drie thema's voor 
2014 en de procedure is voor de belanghebbenden niet transparant geweest.

Amendement 123
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de twee, voor 2014 en 2018 
geplande ronden voor KIG-selectie zijn 
voor de eerste ronde drie thema 's
vastgesteld. De selectie van de eerste drie 
thema's weerspiegelt de noodzaak van een 
geleidelijke benadering bij de oprichting 
van nieuwe KIG's en is gebaseerd op de 
mate van ontwikkeling van het gebied, de 
potentiële maatschappelijke en 
economische impact en de kansen voor 
synergieën met andere initiatieven. Deze 
thema's zijn:

In het licht van de twee, voor 2014 en 2018 
geplande ronden voor KIG-selectie is voor 
de eerste ronde een thema vastgesteld. De 
selectie van het eerste thema weerspiegelt 
de noodzaak van een geleidelijke 
benadering bij de oprichting van een nieuw 
KIG en is gebaseerd op de mate van 
ontwikkeling van het gebied, de potentiële 
maatschappelijke en economische impact 
en de kansen voor synergieën met andere 
initiatieven. Dit thema is:

Or. en

Amendement 124
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de twee, voor 2014 en 2018 
geplande ronden voor KIG-selectie zijn 
voor de eerste ronde drie thema 's 
vastgesteld. De selectie van de eerste drie
thema's weerspiegelt de noodzaak van een 
geleidelijke benadering bij de oprichting 
van nieuwe KIG's en is gebaseerd op de 
mate van ontwikkeling van het gebied, de 
potentiële maatschappelijke en 
economische impact en de kansen voor 
synergieën met andere initiatieven. Deze 
thema's zijn:

In het licht van de twee, voor 2014 en 2018 
geplande ronden voor KIG-selectie zijn 
voor de eerste ronde vier thema 's 
vastgesteld. De selectie van de eerste vier
thema's weerspiegelt de noodzaak van een 
geleidelijke benadering bij de oprichting 
van nieuwe KIG's en is gebaseerd op de 
mate van ontwikkeling van het gebied, de 
potentiële maatschappelijke en 
economische impact en de kansen voor 
synergieën met andere initiatieven. Deze 
thema's zijn:

Or. it

Amendement 125
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• productie met toegevoegde waarde;

Or. it

Motivering

Productiebedrijven zullen een cruciale, vitaal belangrijke rol vervullen voor het bereiken van de 
doelstellingen betreffende "industrieel leiderschap"van Horizon 2020. Als het werkelijke gewenst 
is dat de EU zich staande houdt tegen een (eerlijke) concurrentie van opkomende economieën, 
dan moet dit de allerhoogste prioriteit hebben. Uitstel tot 2018 is daarom niet aan te bevelen.

Amendement 126
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• innovatie voor gezond leven en actief 
ouder worden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 127
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• innovatie voor gezond leven en actief 
ouder worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 128
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• innovatie voor gezond leven en actief 
ouder worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging;

Schrappen

Or. en

Amendement 130
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging;

Schrappen

Or. en

Amendement 131
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging;

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8– punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Food4future ("Voedsel voor toekomst") 
– duurzame toeleveringsketen, van 
hulpbronnen tot consumenten.

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Food4future ("Voedsel voor toekomst") 
– duurzame toeleveringsketen, van 
hulpbronnen tot consumenten.

Schrappen
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Or. en

Amendement 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het beheer van de KIG's legt het EIT 
de nadruk op de concurrentieaspecten 
door ervoor te zorgen dat de financiering 
door de Unie in overeenstemming is met 
de resultaten van de KIG's. Indien een 
KIG niet functioneert overeenkomstig de 
voor KIG's geldende criteria kan het EIT 
zijn financiering na een welbepaalde, in 
de overeenkomst met de KIG's 
omschreven termijn onderbreken.

Or. en

Amendement 135
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de tweede golf in 2018 zullen de 
resterende thema 's (stedelijke mobiliteit, 
toegevoegde waarde, en slimme veilige 
samenlevingen) in overweging worden 
genomen, waarbij rekening wordt 
gehouden met nieuwe, onvoorziene 
uitdagingen die in de toekomst kunnen 
opkomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 136
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de tweede golf in 2018 zullen de 
resterende thema 's (stedelijke mobiliteit, 
toegevoegde waarde, en slimme veilige 
samenlevingen) in overweging worden 
genomen, waarbij rekening wordt 
gehouden met nieuwe, onvoorziene 
uitdagingen die in de toekomst kunnen 
opkomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de tweede golf in 2018 zullen de 
resterende thema 's (stedelijke mobiliteit, 
toegevoegde waarde, en slimme veilige 
samenlevingen) in overweging worden 
genomen, waarbij rekening wordt 
gehouden met nieuwe, onvoorziene 
uitdagingen die in de toekomst kunnen 
opkomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de tweede golf in 2018 zullen de
resterende thema 's (stedelijke mobiliteit, 
toegevoegde waarde, en slimme veilige 
samenlevingen) in overweging worden 
genomen, waarbij rekening wordt 
gehouden met nieuwe, onvoorziene 
uitdagingen die in de toekomst kunnen 

Voor de tweede golf in 2018 zal het
resterende thema (slimme veilige 
samenlevingen) in overweging worden 
genomen, waarbij rekening wordt 
gehouden met nieuwe, onvoorziene 
uitdagingen die in de toekomst kunnen 
opkomen.
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opkomen.

Or. en

Amendement 139
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de tweede golf in 2018 zullen de 
resterende thema 's (stedelijke mobiliteit, 
toegevoegde waarde, en slimme veilige 
samenlevingen) in overweging worden 
genomen, waarbij rekening wordt 
gehouden met nieuwe, onvoorziene 
uitdagingen die in de toekomst kunnen 
opkomen.

Voor de tweede golf in 2018 zullen de 
resterende thema 's (stedelijke mobiliteit, 
en slimme veilige samenlevingen) in 
overweging worden genomen, waarbij 
rekening wordt gehouden met nieuwe, 
onvoorziene uitdagingen die in de 
toekomst kunnen opkomen.

Or. it

Amendement 140
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 10– punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• tijdig een selectieprocedure voor een 
tweede groep KIG's in 2014 en - na de 
evaluatie van Horizon 2020, met inbegrip 
van het specifieke programma ervan en 
het EIT – voor een derde golf in 2018 
voorbereiden;

Schrappen

Or. en

Amendement 141
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 10– punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• tijdig een selectieprocedure voor een 
tweede groep KIG's in 2014 en - na de 
evaluatie van Horizon 2020, met inbegrip 
van het specifieke programma ervan en 
het EIT – voor een derde golf in 2018 
voorbereiden;

• oprichting van nieuwe KIG's inzake de 
passende thema's en binnen het juiste 
kader.

Or. en

Amendement 142
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 10– punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• tijdig een selectieprocedure voor een 
tweede groep KIG's in 2014 en - na de 
evaluatie van Horizon 2020, met inbegrip 
van het specifieke programma ervan en 
het EIT – voor een derde golf in 2018 
voorbereiden;

• Tijdig een selectiegroep voor nieuwe 
KIG's in 2014 voorbereiden.

Or. en

Amendement 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 10 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Samenwerking zoals omschreven in 1.3, 
lid 4, kan door de oprichting van RIC's 
vergemakkelijkt worden.

Or. en

Amendement 144
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de beginperiode heeft het EIT zich 
voornamelijk bezig gehouden met het 
oprichten van KIG's. Versterking van 
bestaande topcentra is een duidelijke 
doelstelling van het EIT, maar het moet er 
tevens voor zorgen dat het ook voordelen 
biedt aan gebieden van de Unie die niet 
rechtstreeks in de KIG's participeren. Het is 
daarom van het grootste belang dat het EIT 
de verbreiding van goede praktijken ter 
integratie van de kennisdriehoek actief 
bevordert, teneinde een 
gemeenschappelijke cultuur te scheppen op 
het gebied van innovatie en 
kennisoverdracht.

In de beginperiode heeft het EIT zich 
voornamelijk bezig gehouden met het 
oprichten van KIG's. Versterking van 
bestaande topcentra is een duidelijke 
doelstelling van het EIT, maar het moet er 
tevens voor zorgen dat het ook voordelen 
biedt aan gebieden van de Unie die niet 
rechtstreeks in de KIG's participeren. Het is 
daarom van het grootste belang dat het EIT 
de verbreiding van goede praktijken, 
evenals een open onderzoek en de open 
publicatie van de onderzoekresultaten, ter 
integratie van de kennisdriehoek actief 
bevordert, teneinde een 
gemeenschappelijke cultuur te scheppen op 
het gebied van innovatie en 
kennisoverdracht.

Or. fr

Amendement 145
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT moet eraan werken dat de 
ervaringen met KIG's begrijpelijk zijn en 
navolging kunnen krijgen, en deze 
uitbouwen tot een cultuur die als voorbeeld 
kan dienen in Europa en daarbuiten. Door 
vast te stellen, te analyseren en te delen wat 
goede praktijken zijn en hetzelfde te doen 
met nieuwe bestuurs- en 
financieringsmodellen van de KIG's, tracht 
het EIT te waarborgen dat binnen het EIT 
en zijn KIG's gegenereerde kennis wordt 
verspreid en benut ten behoeve van mensen 
en instellingen, ook indien zij niet direct 
deelnemen aan de KIG's.

Het EIT moet eraan werken dat de 
ervaringen met KIG's begrijpelijk zijn en 
navolging kunnen krijgen, en deze 
uitbouwen tot een cultuur die als voorbeeld 
kan dienen in Europa en daarbuiten. In het 
kader van Horizon 2020 zal het EIT het 
KIG-concept verder verfijnen om de 
ontwikkeling van een Europese 
innovatiecultuur in alle lidstaten te 
steunen. Door vast te stellen, te analyseren 
en te delen wat goede praktijken zijn en 
hetzelfde te doen met nieuwe bestuurs- en 
financieringsmodellen van de KIG's, tracht 
het EIT te waarborgen dat binnen het EIT
en zijn KIG's gegenereerde kennis wordt 
verspreid en benut ten behoeve van mensen 
en instellingen, ook indien zij niet direct 
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deelnemen aan de KIG's.

Or. en

Amendement 146
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT moet eraan werken dat de 
ervaringen met KIG's begrijpelijk zijn en 
navolging kunnen krijgen, en deze 
uitbouwen tot een cultuur die als voorbeeld 
kan dienen in Europa en daarbuiten. Door 
vast te stellen, te analyseren en te delen wat 
goede praktijken zijn en hetzelfde te doen 
met nieuwe bestuurs- en 
financieringsmodellen van de KIG's, tracht 
het EIT te waarborgen dat binnen het EIT 
en zijn KIG's gegenereerde kennis wordt 
verspreid en benut ten behoeve van 
mensen en instellingen, ook indien zij niet 
direct deelnemen aan de KIG's.

Het EIT moet eraan werken dat de 
ervaringen met KIG's begrijpelijk zijn en 
navolging kunnen krijgen, en deze 
uitbouwen tot een cultuur die als voorbeeld 
kan dienen in Europa en daarbuiten. Door 
vast te stellen, te analyseren en te delen wat 
goede praktijken zijn en hetzelfde te doen 
met nieuwe bestuurs- en 
financieringsmodellen van de KIG's, tracht 
het EIT te waarborgen dat binnen het EIT 
en zijn KIG's gegenereerde kennis wordt 
verspreid en benut ten behoeve van het 
publiek, private entiteiten en instellingen, 
ook indien zij niet direct deelnemen aan de 
KIG's.

Or. en

Amendement 147
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als maatregel ter ondersteuning van dit 
proces ontwikkelt het EIT een programma 
voor de associatie van zogenoemde 
gelieerde colocatiecentra of 
innovatiecentra in landen die niet 
gastland voor enig colocatiecentrum zijn. 
Het is niet vereist dat deze colocatiecentra 
volledig lid van een KIG worden. De 
KIG's organiseren open oproepen (zonder 
vooraf bepaalde thema's) voor de 
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oprichting van deze gelieerde 
colocatiecentra die voornamelijk steun 
zullen geven aan innovatieactiviteiten van 
de KIG's en aan de KIG's waarde zullen 
toevoegen. De gelieerde 
innovatieknooppunten kenmerken zich 
door hun hoge innovatiepotentieel dat tot 
uiting komt in demonstratiefaciliteiten, 
testcentra, technologieparken, incubators, 
enz. Ook kunnen zij als eerste gebruikers 
optreden van technologieën die door 
KIG's zijn gefaciliteerd, waarbij zij hun 
haalbaarheid en 
toepassingsmogelijkheden aan de 
samenleving kunnen demonstreren en 
daarbij ook de toegang voor de 
eindgebruikers kunnen vergemakkelijken. 
Zo kunnen zij ook bij wijze van 
investering van risicokapitaal startende 
bedrijven van de KIG's aantrekken. De 
activiteiten van de gelieerde 
colocatiecentra moeten voornamelijk 
gefinancierd worden uit regionale en 
nationale financieringsbronnen, de 
structuurfondsen, in combinatie met de 
financiering van de specifieke op mensen 
gerichte regeling van de EIT's; het EIT 
fellowshipprogramma. Dit 
liaisonprogramma zal tot versterking 
leiden van de pan-Europese impact van 
het EIT en van zijn relevantie voor het 
doel dat ieder KIG in de periode 2014-
2020 tenminste twee gelieerde 
innovatieknooppunten/colocatiecentra 
ontwikkelt. Geschikte kandidaten moeten 
worden gevonden via een open, 
transparante aanbestedingsprocedure die 
door de individuele KIG's wordt 
georganiseerd.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste taken van het EIT en de KIG's is, op Europees niveau model te staan 
voor de integratie van de "kennisdriehoek". De verspreiding van samenwerkingsmethoden, 
onderwijs, innovatie en het starten van nieuwe bedrijven (en de steun daaraan) zal beperkt 
blijven, tenzij er speciale structuren komen. Bovendien kan worden getwijfeld aan het pan-
Europese nut van het EIT als colocatiecentra wegens het uitmuntendheidsvereiste slechts in een 
beperkt aantal lidstaten van de grond komen.
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Amendement 148
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT en de KIG'S functioneren als 
praktijkmodellen voor de 
"kennisdriehoek" in de EU en moeten 
uiteindelijk optreden als dienstverleners 
aan de opbouw van innovatiecapaciteit in 
de gehele EU voor het ontwerpen en 
uitvoeren van innovatiebeleid en 
strategieën voor "slimme specialisatie".

Or. en

Amendement 149
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belangrijkste aanjagers voor 
leeractiviteiten op EIT-niveau kunnen zijn: 
innovatiegericht onderzoek voor het 
oprichten van nieuwe ondernemingen en 
nieuwe ondernemingsmodellen, 
portefeuillebeheer van intellectuele 
eigendom en nieuwe benaderingen met 
betrekking tot het delen van intellectuele 
eigendom, ondernemerschap en nieuwe 
geïntegreerde vormen van multidisciplinair 
onderwijs, innovatieve bestuurs- en 
financiële modellen gebaseerd op het 
concept van open innovatie of waarbij 
overheden zijn betrokken Dit zal ertoe 
bijdragen dat het EIT een rolmodel wordt 
en als "game shifter" fungeert in het
Europese innovatielandschap en uitgroeit 
tot een internationaal erkend innovatie-
instituut.

De belangrijkste aanjagers voor 
leeractiviteiten op EIT-niveau kunnen zijn: 
innovatiegericht onderzoek voor het 
oprichten van nieuwe ondernemingen en 
nieuwe ondernemingsmodellen, de 
ontwikkeling van nieuwe methoden en 
nieuwe instrumenten die moeten zorgen 
voor meer transparantie van het beheer 
van portefeuilles betreffende het
intellectuele eigendom en hun beheer, 
verbeteringen met betrekking tot het delen 
van intellectuele eigendom, 
systematisering van de vormgeving van 
vergunningen die transacties 
vergemakkelijken, waaronder de 
mogelijkheid voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en overheidsinstellingen 
actiever aan innovatie deel te nemen,
ondernemerschap en nieuwe geïntegreerde 
vormen van multidisciplinair onderwijs, 
innovatieve bestuurs- en financiële 
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modellen gebaseerd op het concept van 
open innovatie of waarbij overheden zijn 
betrokken, met name om het onderzoek op 
de maatschappelijke behoeften te richten.
Dit zal ertoe bijdragen dat het EIT een 
rolmodel wordt en als "game shifter" 
fungeert in het Europese 
innovatielandschap en uitgroeit tot een 
internationaal erkend innovatie-instituut.

Or. fr

Amendement 150
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belangrijkste aanjagers voor 
leeractiviteiten op EIT-niveau kunnen zijn: 
innovatiegericht onderzoek voor het 
oprichten van nieuwe ondernemingen en 
nieuwe ondernemingsmodellen, 
portefeuillebeheer van intellectuele 
eigendom en nieuwe benaderingen met 
betrekking tot het delen van intellectuele 
eigendom, ondernemerschap en nieuwe 
geïntegreerde vormen van multidisciplinair 
onderwijs, innovatieve bestuurs- en 
financiële modellen gebaseerd op het 
concept van open innovatie of waarbij 
overheden zijn betrokken. Dit zal ertoe 
bijdragen dat het EIT een rolmodel wordt 
en als "game shifter" fungeert in het 
Europese innovatielandschap en uitgroeit 
tot een internationaal erkend innovatie-
instituut.

De belangrijkste aanjagers voor 
leeractiviteiten op EIT-niveau kunnen zijn: 
innovatiegericht onderzoek voor het 
oprichten van nieuwe ondernemingen en 
nieuwe ondernemingsmodellen, 
portefeuillebeheer van intellectuele 
eigendom en nieuwe benaderingen met 
betrekking tot het delen van intellectuele 
eigendom, ondernemerschap en nieuwe 
geïntegreerde vormen van multidisciplinair 
onderwijs, innovatieve bestuurs- en 
financiële modellen gebaseerd op het 
concept van open innovatie of waarbij 
overheden zijn betrokken. Dit zal ertoe 
bijdragen dat het EIT een rolmodel wordt 
en als "game shifter" fungeert in het 
Europese innovatielandschap en uitgroeit 
tot een internationaal erkend en gelauwerd 
innovatie-instituut van wereldklasse.

Or. en

Amendement 151
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal daarom een specifieke op 
mensen gerichte regeling opzetten opdat 
talent – studenten, onderzoekers, 
onderwijspersoneel en ondernemers op alle 
loopbaanniveaus – buiten de 
colocatiecentra optimaal met het initiatief 
worden verbonden. Een dergelijke regeling 
biedt toptalenten van buiten de KIG's niet 
alleen de kans profijt te trekken van de 
innovatieomgevingen binnen de 
colocatiecentra, maar zal hen ook 
stimuleren om de verworven kennis en 
knowhow ook buiten de KIG's ten volle te 
benutten. Juist de EIT-stichting zou een 
belangrijke rol op dit gebied kunnen 
spelen.

Het EIT zal daarom een specifieke op 
mensen gerichte regeling opzetten opdat 
talent – studenten, onderzoekers, 
onderwijspersoneel en ondernemers op alle 
loopbaanniveaus – buiten de 
colocatiecentra optimaal met het initiatief 
worden verbonden. Een dergelijke regeling 
biedt toptalenten van buiten de KIG's niet 
alleen de kans profijt te trekken van de 
innovatieomgevingen binnen de 
colocatiecentra, maar zal hen ook 
stimuleren om de verworven kennis en 
knowhow ook buiten de KIG's ten volle te 
benutten.

Or. fr

Amendement 152
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal daarom een specifieke op 
mensen gerichte regeling opzetten opdat 
talent – studenten, onderzoekers, 
onderwijspersoneel en ondernemers op alle 
loopbaanniveaus – buiten de 
colocatiecentra optimaal met het initiatief 
worden verbonden. Een dergelijke regeling 
biedt toptalenten van buiten de KIG's niet 
alleen de kans profijt te trekken van de 
innovatieomgevingen binnen de 
colocatiecentra, maar zal hen ook 
stimuleren om de verworven kennis en 
knowhow ook buiten de KIG's ten volle te 
benutten. Juist de EIT-stichting zou een 
belangrijke rol op dit gebied kunnen 
spelen.

Het EIT zal daarom een specifieke op 
mensen gerichte regeling opzetten opdat 
talent – studenten, onderzoekers, 
onderwijspersoneel en ondernemers op alle 
loopbaanniveaus – buiten de 
colocatiecentra optimaal met het initiatief 
worden verbonden. Een dergelijke regeling 
biedt toptalenten van buiten de KIG's niet 
alleen de kans profijt te trekken van de 
innovatieomgevingen binnen de 
colocatiecentra, maar zal hen ook 
stimuleren om de verworven kennis en 
knowhow ook buiten de KIG's ten volle te 
benutten.

Or. it
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Amendement 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal daarom een specifieke op 
mensen gerichte regeling opzetten opdat 
talent – studenten, onderzoekers, 
onderwijspersoneel en ondernemers op alle 
loopbaanniveaus – buiten de 
colocatiecentra optimaal met het initiatief 
worden verbonden. Een dergelijke regeling 
biedt toptalenten van buiten de KIG's niet 
alleen de kans profijt te trekken van de 
innovatieomgevingen binnen de 
colocatiecentra, maar zal hen ook 
stimuleren om de verworven kennis en 
knowhow ook buiten de KIG's ten volle te 
benutten. Juist de EIT-stichting zou een 
belangrijke rol op dit gebied kunnen 
spelen.

Het EIT zal daarom het EIT-
fellowshipprogramma opzetten opdat 
talent – studenten, onderzoekers, 
onderwijspersoneel en ondernemers op alle 
loopbaanniveaus – buiten de 
colocatiecentra optimaal met het initiatief 
worden verbonden. Een dergelijke regeling 
biedt toptalenten van buiten de KIG's niet 
alleen de kans profijt te trekken van de 
innovatieomgevingen binnen de 
colocatiecentra, maar zal hen ook 
stimuleren om de verworven kennis en 
knowhow ook buiten de KIG's ten volle te 
benutten. Juist de EIT-stichting zou een 
belangrijke rol op dit gebied kunnen 
spelen.

Or. en

Amendement 154
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 
moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 
moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 
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vollge gebruik te maken van bestaande 
EU-initiatieven op dit gebied, zoals het 
programma Erasmus voor iedereen en de 
Marie Curie-acties. Bovendien kan het EIT 
kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking bevorderen door aan te 
moedigen dat er een netwerk van EIT-
alumni wordt opgezet.

volle gebruik te maken van bestaande EU-
initiatieven op dit gebied, zoals EU-
programma's voor onderzoek, opleiding, 
beroepsopleiding en de jeugd, waaronder 
het programma Erasmus voor iedereen en 
de Marie Curie-acties. Bovendien kan het 
EIT kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking bevorderen door aan te 
moedigen dat er een netwerk van EIT-
alumni wordt opgezet.

Or. fr

Amendement 155
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 
moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 
vollge gebruik te maken van bestaande 
EU-initiatieven op dit gebied, zoals het 
programma Erasmus voor iedereen en de 
Marie Curie-acties. Bovendien kan het EIT 
kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking bevorderen door aan te 
moedigen dat er een netwerk van EIT-
alumni wordt opgezet.

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 
moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 
vollge gebruik te maken van bestaande 
EU-initiatieven op dit gebied, zoals het 
programma Erasmus voor iedereen, de 
Marie Curie-acties en andere 
mobiliteitsinitiatieven binnen de Europese 
onderzoeksruimte. Bovendien kan het EIT 
kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking bevorderen door aan te 
moedigen dat er een netwerk van EIT-
alumni wordt opgezet.

Or. en

Amendement 156
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 
moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 
vollge gebruik te maken van bestaande 
EU-initiatieven op dit gebied, zoals het 
programma Erasmus voor iedereen en de 
Marie Curie-acties. Bovendien kan het EIT 
kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking bevorderen door aan te 
moedigen dat er een netwerk van EIT-
alumni wordt opgezet.

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 
moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 
vollge gebruik te maken van bestaande 
EU-initiatieven op dit gebied, zoals het 
programma Erasmus voor iedereen en de 
Marie Curie-acties. Bovendien kan het EIT 
openbare toegang, inclusieve innovatie, 
kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking bevorderen door aan te 
moedigen dat er een netwerk van EIT-
alumni wordt opgezet.

Or. en

Amendement 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in het aantrekken van talent van 
buiten de EU. Door een sterk merk te 
scheppen en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT de aantrekkelijkheid van de 
partners in de KIG's verhogen. In nauwe 
samenwerking met de KIG's zou het EIT 
een krachtige internationale strategie 
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moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 
vollge gebruik te maken van bestaande 
EU-initiatieven op dit gebied, zoals het 
programma Erasmus voor iedereen en de 
Marie Curie-acties. Bovendien kan het 
EIT kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking bevorderen door aan te 
moedigen dat er een netwerk van EIT-
alumni wordt opgezet.

moeten ontwikkelen, bepalen wie relevante 
gesprekspartners en potentiële partners zijn 
en betrekkingen met hen aanknopen. 
Daartoe dienen het EIT en zijn KIG's ten 
volle gebruik te maken van bestaande EU-
initiatieven op dit gebied, zoals het 
programma Erasmus voor iedereen en de 
Marie Skłodowska-Curie-acties. 
Bovendien kan het EIT kennisuitwisseling, 
begeleiding en networking bevorderen 
door aan te moedigen dat er een netwerk 
van EIT-alumni wordt opgezet.

Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT en de KIG's worden aangespoord 
synergieën op onderwijsgebied te 
ontwikkelen met het EU-beleid en het 
beleid van de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat in de toekomst het 
noodzakelijke menselijk potentieel 
beschikbaar is dat zo essentieel is voor het 
Europese streven naar een 
toonaangevende rol in wetenschap, 
technologie en innovatie. Daartoe moet 
het onderwijs in de exacte wetenschappen, 
technologie, engineering en wiskunde 
("STEM") worden bevorderd en moeten 
er mogelijkheden worden geschapen voor 
de begeleiding van ondernemers, stages 
en beurzen voor Europese jongeren en 
uitblinkende studenten van middelbare en 
hogere opleidingen.
Om de resultaten van het EIT te 
verbeteren moeten de activiteiten van de 
KIG's van meetbare invloed zijn op de 
totstandkoming van duurzame innovatieve 
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opstartende bedrijven en spin-offs, in het 
bijzonder door ondersteuning van de 
netwerk- en ondernemersactiviteiten van 
degenen die EIT- graden en –opleidingen 
hebben ontvangen.

Or. en

Amendement 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 9 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• in nauwe samenwerking met de KIG's 
een structuur opzetten ("EIT fellows")
waardoor zeer getalenteerde mensen uit de 
hele EU en daarbuiten gedurende een 
beperkte periode aan de activiteiten van de 
KIG-colocatiecentra kunnen deelnemen, 
tot profijt van zowel de deelnemers als de 
KIG;

in nauwe samenwerking met de KIG's het 
EIT-fellowshipprogramma  opzetten 
("EIT fellows") waardoor zeer 
getalenteerde mensen uit de hele EU en 
daarbuiten gedurende een zekere periode 
aan de activiteiten van de KIG-
colocatiecentra kunnen deelnemen, tot 
profijt van zowel de deelnemers als de 
KIG;

Or. en

Amendement 160
Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 9 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• in nauwe samenwerking met de KIG's 
een programma opzetten voor de 
associatie van zogenoemde gelieerde 
colocatiecentra of innovatiecentra in 
landen die niet gastland voor enig 
colocatiecentrum zijn. Deze ondersteunen 
in de eerste plaats innovatieactiviteiten 
van de KIG's dankzij hun hoge 
innovatiepotentieel en hun toegang tot 
eerste gebruikers en eindgebruikers van 
technologieën die door KIG's zijn 
gefaciliteerd,  en wel door middel van 
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demonstratiefaciliteiten, testcentra, enz..

Or. en

Amendement 161
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 9 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• een onlinehulpmiddel 
opzetten/personaliseren om een platform te 
verschaffen voor het delen van kennis en 
het netwerken rond het EIT;

• een onlinehulpmiddel 
opzetten/personaliseren om een platform te 
verschaffen voor het delen van kennis en 
het netwerken rond het EIT dat studenten, 
docenten en onderzoekers die niet bij 
bestaande KIG's betrokken zijn een 
gemakkelijke toegang tot informatie 
verschaft over de lopende werkzaamheden 
en de resultaten van afgerond onderzoek;

Or. fr

Amendement 162
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 9 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• instrumenten ontwikkelen die de 
identificatie van intellectuele-
eigendomsrechten die een rol spelen op 
een bepaald gebied of in verband met 
onderzoek, alsmede hun acquisitie, 
toewijzing of overdracht, afhankelijk van 
de omstandigheden en van de behoeften 
van de belanghebbenden.

Or. fr

Amendement 163
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.2 – alinea 9 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• lering die de KIG's hebben getrokken en 
KIG-successen systematisch toegankelijk 
maken voor de grotere EU-
innovatiegemeenschap en daarbuiten; Dit 
kan het opzetten van een register van open 
cursusmateriaal van de onderwijs- en 
opleidingsactiviteiten van het EIT en de 
KIG's omvatten.

• lering die de KIG's hebben getrokken en 
KIG-successen systematisch toegankelijk 
maken voor de grotere EU-
innovatiegemeenschap en daarbuiten;  Dit 
zal met name het opzetten van een register 
van open cursusmateriaal van de 
onderwijs- en opleidingsactiviteiten van 
het EIT en voor iedereen toegankelijke
KIG's omvatten.

Or. fr

Amendement 164
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG's zullen een ideale omgeving 
vormen om nieuwe benaderingen op het 
gebied van innovatiefinanciering en –
beheer te testen. Aan de hand van de 
experimenten en ervaring van de KIG's zal 
het EIT zorgen voor een 
vereenvoudigingsagenda op essentiële 
gebieden als contractuele overeenkomsten, 
vereenvoudigde verslaglegging, forfaitaire 
bedragen en vaste tarieven.

De KIG's zullen een ideale omgeving 
vormen om nieuwe benaderingen op het 
gebied van innovatiefinanciering en –
beheer te testen. Zo kan de invoering van 
prijzen voor innovatie in verband met 
specifieke licentieconstructies het 
onderzoek bespoedigen op gebieden van 
eminent maatschappelijk belang teneinde 
op korte termijn exacte wetenschappelijke 
en technische antwoorden te krijgen. Aan 
de hand van de experimenten en ervaring 
van de KIG's zal het EIT zorgen voor een 
vereenvoudigingsagenda op essentiële 
gebieden als contractuele overeenkomsten, 
vereenvoudigde verslaglegging, forfaitaire 
bedragen en vaste tarieven.

Or. fr

Amendement 165
Judith A. Merkies
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG's zullen een ideale omgeving 
vormen om nieuwe benaderingen op het 
gebied van innovatiefinanciering en –
beheer te testen. Aan de hand van de 
experimenten en ervaring van de KIG's zal 
het EIT zorgen voor een 
vereenvoudigingsagenda op essentiële 
gebieden als contractuele overeenkomsten, 
vereenvoudigde verslaglegging, forfaitaire 
bedragen en vaste tarieven.

De KIG's zullen een ideale omgeving 
vormen om nieuwe benaderingen op het 
gebied van innovatiefinanciering en –
beheer te testen. Aan de hand van de 
experimenten en ervaring van de KIG's zal 
het EIT zorgen voor een 
vereenvoudigingsagenda op essentiële 
gebieden als contractuele overeenkomsten, 
vereenvoudigde verslaglegging, forfaitaire 
bedragen en vaste tarieven, zodat de 
administratieve lasten voor de KIG's 
worden verlicht..

Or. en

Amendement 166
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 2 – punt 2.3 – alinea 6 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• in samenwerking met de Commissie en 
de KIG's een alomvattend systeem opzetten 
om toezicht uit te oefenen op: De bijdrage 
van het EIT aan Horizon 2020, de impact 
van het EIT via zijn eigen activiteiten en 
die van de KIG's, en resultaten van de 
KIG's. Het EIT zal over alle 
monitoringactiviteiten verslag uitbrengen 
in het jaarlijkse activiteitenverslag.

• in samenwerking met de Commissie en 
de KIG's een alomvattend systeem opzetten 
om toezicht uit te oefenen op: De bijdrage 
van het EIT aan Horizon 2020, de impact 
van het EIT via zijn eigen activiteiten en 
die van de KIG's, en resultaten van de 
KIG's. Het EIT zal over alle 
monitoringactiviteiten verslag uitbrengen 
in zijn jaarlijkse activiteitenverslag.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 27; PE489.613v01-00)

Amendement 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het governancemodel van het EIT heeft 
zijn waarde bewezen. Uit de ervaringen 
van de beginperiode blijkt echter dat 
verdere inspanningen kunnen worden 
gedaan om de doeltreffendheid van de 
besluitvormings- en 
uitvoeringsmechanismen van het EIT te 
verbeteren. De relatie tussen de raad van 
bestuur van het EIT, die verantwoordelijk 
is voor strategische beslissingen, en de 
hoofdzetel van het EIT, die met de 
uitvoering is belast, moet duidelijker 
worden afgebakend en gestroomlijnd. 
Vanuit de hoofdzetel van het EIT moet 
worden bepaald op welke kritieke gebieden 
het EIT de KIG's moet ondersteunen, 
waarbij een passend evenwicht tussen 
ondersteunende en toezichthoudende taken 
moet worden gevonden. Ten slotte moet de 
raad van bestuur er beter zorgen dat 
strategische beslissingen naar behoren 
mede op basis van de ervaringen van de 
KIG 's en de bredere 
innovatiegemeenschap tot stand komen.

Het governancemodel van het EIT heeft 
zijn waarde bewezen. Uit de ervaringen 
van de beginperiode blijkt echter dat 
verdere inspanningen kunnen worden 
gedaan om de doeltreffendheid van de 
besluitvormings- en 
uitvoeringsmechanismen van het EIT te 
verbeteren. De relatie tussen de raad van 
bestuur van het EIT, die verantwoordelijk 
is voor strategische beslissingen, en de 
hoofdzetel van het EIT, die met de 
uitvoering is belast, moet duidelijker 
worden afgebakend en gestroomlijnd. 
Vanuit de hoofdzetel van het EIT moet 
worden bepaald op welke kritieke gebieden 
het EIT de KIG's moet ondersteunen, 
waarbij een passend evenwicht tussen 
ondersteunende en toezichthoudende taken 
moet worden gevonden. Ten slotte moet de 
raad van bestuur er beter zorgen dat 
strategische beslissingen naar behoren 
mede op basis van de ervaringen van de 
KIG 's en de bredere 
innovatiegemeenschap tot stand komen.
Het strategische doel van het EIT moet 
zijn, meer dan de som van zijn 
samenstellende delen te worden, daarom 
dient het EIT onderlinge coördinatie en 
samenwerking onder de KIG's in de hand 
te werken om te waarborgen dat 
synergieën en toegevoegde waarde 
ontstaan dank zij de KIG's en het grote 
aantal partners binnen het EIT-
ecosysteem.

Or. en

Amendement 168
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bepalende factoren in deze zijn de 
omvang, de samenstelling en de procedures 

Bepalende factoren in deze zijn de 
omvang, de samenstelling en de procedures 
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van de raad van bestuur. Het beginsel van 
onafhankelijke leden, gecombineerd met 
een beperkt aantal gekozen leden die de 
KIG-gemeenschap vertegenwoordigen, 
heeft zijn waarde bewezen en maakt het 
mogelijk deskundigheid uit de gehele 
kennisdriehoek te vergaren. Het 
oorspronkelijke model met 18 gekozen 
leden plus, meer recent, vier KIG-
vertegenwoordigers bleek echter zijn 
beperkingen te hebben. Een kleinere raad 
zal leiden tot een efficiëntere 
besluitvorming en de administratieve last 
verminderen. Ten slotte kan de efficiëntie 
nog worden verbeterd door de raad van 
bestuur van het EIT te herijken op zijn 
kerntaak, het geven van strategische 
sturing. Bovendien zal de samenhang met 
andere EU-initiatieven verder worden 
versterkt via intensiever overleg met de 
Europese Commissie over het driejaarlijkse 
werkprogramma van het EIT. Dankzij de 
informatie over het EIT en KIG's uit het 
driejaarlijks werkprogramma van het EIT 
zal de complementariteit met de andere 
onderdelen van Horizon 2020, ander beleid 
en andere instrumenten van de Unie 
kunnen worden beoordeeld en 
gewaarborgd. Al deze wijzigingen zijn 
verwerkt in de gewijzigde EIT-verordening 
bij de SIA.

van de raad van bestuur. Het beginsel van 
onafhankelijke leden, gecombineerd met 
een beperkt aantal gekozen leden die de 
KIG-gemeenschap vertegenwoordigen, 
heeft zijn waarde bewezen en maakt het 
mogelijk deskundigheid uit de gehele 
kennisdriehoek te vergaren. Binnen de 
raad van bestuur moet een goed 
evenwicht bestaan tussen de leden die 
belanghebbenden bij het innovatieproces, 
het zakenleven, de overheid en de 
wetenschap vertegenwoordigen. Het 
oorspronkelijke model met 18 gekozen 
leden plus, meer recent, vier KIG-
vertegenwoordigers bleek echter zijn 
beperkingen te hebben. Een kleinere raad 
zal leiden tot een efficiëntere 
besluitvorming en de administratieve last 
verminderen. Ten slotte kan de efficiëntie 
nog worden verbeterd door de raad van 
bestuur van het EIT te herijken op zijn 
kerntaak, het geven van strategische 
sturing. Bovendien zal de samenhang met 
andere EU-initiatieven verder worden 
versterkt via intensiever overleg met de 
Europese Commissie over het driejaarlijkse 
werkprogramma van het EIT. Dankzij de 
informatie over het EIT en KIG's uit het 
driejaarlijks werkprogramma van het EIT 
zal de complementariteit met de andere 
onderdelen van Horizon 2020, ander beleid 
en andere instrumenten van de Unie 
kunnen worden beoordeeld en 
gewaarborgd. Al deze wijzigingen zijn 
verwerkt in de gewijzigde EIT-verordening 
bij de SIA.

Or. en

Amendement 169
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 3 – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De besluiten van de raad van bestuur van 
het EIT worden uitgevoerd door het EIT-
hoofdkantoor onder leiding van de 

De besluiten van de raad van bestuur van 
het EIT worden uitgevoerd door het EIT-
hoofdkantoor onder leiding van de 
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directeur die verantwoordelijk is voor het 
handelen van het EIT. Het optreden van het 
hoofdkantoor is aldus een afspiegeling van 
het resultaatgerichte karakter van het EIT 
en zijn KIG's, en de drijvende kracht achter 
de vereenvoudiging van procedures. 
Tegelijkertijd ontwikkelt het hoofdkantoor 
van het EIT het vermogen om stelselmatig 
de door de KIG's opgedane lessen te 
verwerken en deze bevindingen 
beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
bredere innovatiegemeenschap. 
Uiteindelijk zal het EIT-hoofdkantoor een 
rijk reservoir worden van goede praktijken 
en een ware kennispartner voor 
beleidsmakers.

directeur die verantwoording voor het 
handelen van het EIT moet afleggen 
tegenover de Commissie, het Parlement 
en de Raad. Het optreden van het 
hoofdkantoor is aldus een afspiegeling van 
het resultaatgerichte karakter van het EIT 
en zijn KIG's, en de drijvende kracht achter 
de vereenvoudiging van procedures. 
Tegelijkertijd ontwikkelt het hoofdkantoor 
van het EIT het vermogen om stelselmatig 
de door de KIG's opgedane lessen te 
verwerken en deze bevindingen 
beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
bredere innovatiegemeenschap. 
Uiteindelijk zal het EIT-hoofdkantoor een 
rijk reservoir worden van goede praktijken 
en een ware kennispartner voor 
beleidsmakers.

Or. fr

Amendement 170
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 3 – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT-hoofdkantoor beperkt zich steeds 
minder tot een voornamelijk 
administratieve rol en zal zijn operationele 
taken optimaliseren om de KIG's tot 
maximale prestaties te leiden en goede 
resultaten breed beschikbaar te maken. Er 
kan meer efficiëntie worden bereikt indien 
het hoofdkantoor een aantal 
gecentraliseerde taken en diensten op zich 
neemt, in plaats van dat dit op KIG-niveau 
gebeurt. Hoewel alle KIG's zich met 
specifieke thema's bezighouden, is een 
aantal onderdelen van horizontale aard en 
juist dáár kan het EIT concrete meerwaarde 
bieden. Wat het aanbieden van dergelijke 
kennis betreft kan het EIT–hoofdkantoor 
zich verdienstelijk maken als 
informatiebemiddelaar en vindingrijke 
gesprekspartner, bijvoorbeeld door 
uitwisselingen tussen KIG's en wederzijdse 

Het EIT-hoofdkantoor beperkt zich steeds 
minder tot een voornamelijk 
administratieve rol en zal zijn operationele 
taken optimaliseren om de KIG's tot 
maximale prestaties te leiden en goede 
resultaten breed beschikbaar te maken. Er 
kan meer efficiëntie worden bereikt indien 
het hoofdkantoor een aantal 
gecentraliseerde taken en diensten op zich 
neemt, in plaats van dat dit op KIG-niveau 
gebeurt. Hoewel alle KIG's zich met 
specifieke thema's bezighouden, is een 
aantal onderdelen van horizontale aard en 
juist dáár kan het EIT concrete meerwaarde 
bieden. Wat het aanbieden van dergelijke 
kennis betreft kan het EIT–hoofdkantoor 
zich verdienstelijk maken als 
informatiebemiddelaar en vindingrijke 
gesprekspartner, bijvoorbeeld door 
uitwisselingen tussen KIG's, transparantie, 
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leeractiviteiten te bevorderen, door 
betrekkingen met EU-instellingen en 
andere organisaties – zoals de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) – te 
vergemakkelijken, of inzake horizontale 
kwesties, zoals het geven van advies op het 
gebied van intellectuele eigendom, 
technologie en kennisoverdracht, toetsing 
aan internationale beste praktijken, of het 
verrichten van anticiperend onderzoek om 
toekomstige doelen voor het EIT en de 
KIG's vast te stellen. De EIT en de KIG's 
moeten samen beslissen waar deze taken 
het meest doeltreffend kunnen worden 
vervuld. Wat dat betreft zal het van 
cruciaal belang zijn dat het EIT en de 
KIG's betrouwbare mechanismen instellen 
voor systematische samenwerking in 
horizontale kwesties.

informatievoorziening en de ontwikkeling 
van wederzijdse leeractiviteiten te 
bevorderen, en door betrekkingen met EU-
instellingen en andere organisaties – zoals 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) –
te vergemakkelijken. Het kan zich aldus 
concentreren op horizontale kwesties, 
zoals het geven van advies op het gebied 
van het intellectuele eigendomsrecht, 
mededingingsrecht, open onderzoek, 
samenwerkingsonderzoek, technologie en 
kennisoverdracht, toetsing aan 
internationale beste praktijken, of het 
verrichten van anticiperend onderzoek om 
toekomstige doelen voor het EIT en de 
KIG's vast te stellen.  De EIT en de KIG's 
moeten samen beslissen waar deze taken 
het meest doeltreffend kunnen worden 
vervuld. Wat dat betreft zal het van 
cruciaal belang zijn dat het EIT en de 
KIG's betrouwbare mechanismen instellen 
voor systematische samenwerking in 
horizontale kwesties.

Or. fr

Amendement 171
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 3 – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT-hoofdkantoor beperkt zich steeds 
minder tot een voornamelijk 
administratieve rol en zal zijn operationele 
taken optimaliseren om de KIG's tot 
maximale prestaties te leiden en goede 
resultaten breed beschikbaar te maken. Er 
kan meer efficiëntie worden bereikt indien 
het hoofdkantoor een aantal 
gecentraliseerde taken en diensten op zich 
neemt, in plaats van dat dit op KIG-niveau 
gebeurt. Hoewel alle KIG's zich met 
specifieke thema's bezighouden, is een 
aantal onderdelen van horizontale aard en 
juist dáár kan het EIT concrete meerwaarde 
bieden. Wat het aanbieden van dergelijke 

Het EIT-hoofdkantoor beperkt zich steeds 
minder tot een voornamelijk 
administratieve rol en zal zijn operationele 
taken optimaliseren om de KIG's tot 
maximale prestaties te leiden en goede 
resultaten breed beschikbaar te maken. Er 
kan meer efficiëntie worden bereikt indien 
het hoofdkantoor een aantal 
gecentraliseerde taken en diensten op zich 
neemt, in plaats van dat dit op KIG-niveau 
gebeurt. Hoewel alle KIG's zich met 
specifieke thema's bezighouden, is een 
aantal onderdelen en vraagstukken van 
horizontale aard en juist dáár kan het EIT 
concrete meerwaarde bieden. Wat het 
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kennis betreft kan het EIT–hoofdkantoor 
zich verdienstelijk maken als 
informatiebemiddelaar en vindingrijke 
gesprekspartner, bijvoorbeeld door 
uitwisselingen tussen KIG's en wederzijdse 
leeractiviteiten te bevorderen, door 
betrekkingen met EU-instellingen en 
andere organisaties – zoals de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) – te 
vergemakkelijken, of inzake horizontale 
kwesties, zoals het geven van advies op het 
gebied van intellectuele eigendom, 
technologie en kennisoverdracht, toetsing 
aan internationale beste praktijken, of het 
verrichten van anticiperend onderzoek om 
toekomstige doelen voor het EIT en de 
KIG's vast te stellen. De EIT en de KIG's 
moeten samen beslissen waar deze taken 
het meest doeltreffend kunnen worden 
vervuld. Wat dat betreft zal het van 
cruciaal belang zijn dat het EIT en de 
KIG's betrouwbare mechanismen instellen 
voor systematische samenwerking in 
horizontale kwesties.

aanbieden van dergelijke kennis betreft kan 
het EIT–hoofdkantoor zich verdienstelijk 
maken als informatiebemiddelaar en 
vindingrijke gesprekspartner, bijvoorbeeld 
door uitwisselingen tussen KIG's alsmede 
coclocatiecentra en wederzijdse 
leeractiviteiten te bevorderen, door 
betrekkingen met EU-instellingen en 
andere organisaties – zoals de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) – te 
vergemakkelijken, of inzake horizontale 
kwesties, zoals het geven van advies op het 
gebied van intellectuele eigendom, 
technologie en kennisoverdracht, toetsing 
aan internationale beste praktijken, of het 
verrichten van anticiperend onderzoek om 
toekomstige doelen voor het EIT en de 
KIG's vast te stellen. De EIT en de KIG's 
moeten samen beslissen waar deze taken 
het meest doeltreffend kunnen worden 
vervuld. Wat dat betreft zal het van 
cruciaal belang zijn dat het EIT en de 
KIG's betrouwbare mechanismen instellen 
voor systematische samenwerking in 
horizontale kwesties.

Or. en

Amendement 172
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 3 – punt 3.3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tevens zal het EIT een 
communicatiecampagne ontwikkelen voor 
universiteiten, plaatselijke autoriteiten en 
nationale parlementen ten einde in het 
wederzijds belang van de betrokken 
partijen een zo goed mogelijke informatie 
te verschaffen aan belanghebbenden in de 
innovatieketen. In deze campagne worden 
de maatregelen die de EU via het EIT 
neemt speciaal belicht.

Or. fr
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Amendement 173
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT stelde een oorspronkelijk 
financieringsmodel op dat gebaseerd is op 
gezamenlijke sterke punten en middelen 
van bestaande toporganisaties; de EIT-
financiering werkt als een katalysator om 
aanvullende financiële middelen van een 
breed scala aan publieke en private 
partners te genereren en bijeen te brengen. 
Op basis hiervan levert het EIT gemiddeld 
tot 25 % van de totale KIG-financiering, 
terwijl de resterende minimaal 75 % uit 
niet-EIT bronnen moet komen. Dit omvat 
eigen ontvangsten en middelen van KIG-
partners, maar ook overheidsfinanciering 
op nationaal, regionaal en EU-niveau, met 
name uit de – huidige en toekomstige –
Structuurfondsen en het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie. In het laatste 
geval verzoeken de KIG 's (of een aantal 
van hun partners) om financiering in 
overeenstemming met de respectieve regels 
van de programma's en op basis van 
gelijkwaardigheid met de overige 
aanvragers. De bijdrage van KIG-partners 
is geen klassiek ‘medefinancierings'-
vereiste, maar een eerste vereiste voor 
minimale betrokkenheid van bestaande 
organisaties en hun financiële 
toezeggingen aan de KIG's. Deze aanpak 
van onderaf waarborgt een sterke 
betrokkenheid van KIG-partners, moedigt 
investeringen aan en stimuleert structurele 
en organisatorische veranderingen van 
KIG- en andere partners. Uit de ervaringen 
van de eerste KIG 's blijkt dat de industrie 
financieel verplichtingen is aangegaan wat 
de verwezenlijking van KIG-
bedrijfsplannen aangaat, en dat industriële 
partners van KIG´s voor tussen de 20% en 
30% van de totale jaarlijkse KIG-begroting 
staan. Bovendien hebben KIG's gezorgd 
voor afstemming en bundeling van 

Het EIT stelde een oorspronkelijk 
financieringsmodel op dat gebaseerd is op 
gezamenlijke sterke punten en middelen 
van bestaande toporganisaties; de EIT-
financiering werkt als een katalysator om 
aanvullende financiële middelen van een 
breed scala aan publieke en private 
partners te genereren en bijeen te brengen. 
Op basis hiervan levert het EIT gemiddeld 
tot 25 % van de totale KIG-financiering, 
terwijl de resterende minimaal 75 % uit 
niet-EIT bronnen moet komen. Dit omvat 
eigen ontvangsten en middelen van KIG-
partners, maar ook overheidsfinanciering 
op nationaal, regionaal en EU-niveau, met 
name uit de – huidige en toekomstige –
Structuurfondsen en het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie. In het laatste 
geval verzoeken de KIG 's (of een aantal 
van hun partners) om financiering in 
overeenstemming met de respectieve regels 
van de programma's en op basis van 
gelijkwaardigheid met de overige 
aanvragers. De bijdrage van KIG-partners 
is geen klassiek ‘medefinancierings'-
vereiste, maar een eerste vereiste voor 
minimale betrokkenheid van bestaande 
organisaties en hun financiële
toezeggingen aan de KIG's. Deze aanpak 
van onderaf waarborgt een sterke 
betrokkenheid van KIG-partners, moedigt 
investeringen aan en stimuleert structurele 
en organisatorische veranderingen van 
KIG- en andere partners. Een top-down-
constructie mag echter niet worden 
uitgesloten, in het bijzonder bij 
onderzoeksinitiatieven die reeds op een 
dergelijke constructie zijn gebaseerd. Uit 
de ervaringen van de eerste KIG 's blijkt 
dat de industrie financieel verplichtingen is 
aangegaan wat de verwezenlijking van 
KIG-bedrijfsplannen aangaat, en dat 
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aanvullende nationale financiering, die 
anders niet beschikbaar zou zijn geweest 
(bij wijze van illustratie kan worden 
vermeld dat de Duitse regering heeft 
besloten het beheer van het 
onderwijsinitiatief "Software Campus" aan 
ICT Labs toe te vertrouwen, met een 
begroting van 50 miljoen EUR voor een 
periode van vijf jaar, die van zowel 
openbare als particuliere bronnen 
afkomstig is).

industriële partners van KIG´s voor tussen 
de 20% en 30% van de totale jaarlijkse 
KIG-begroting staan. Bovendien hebben 
KIG's gezorgd voor afstemming en 
bundeling van aanvullende nationale 
financiering, die anders niet beschikbaar 
zou zijn geweest (bij wijze van illustratie 
kan worden vermeld dat de Duitse regering 
heeft besloten het beheer van het 
onderwijsinitiatief "Software Campus" aan 
ICT Labs toe te vertrouwen, met een 
begroting van 50 miljoen EUR voor een 
periode van vijf jaar, die van zowel 
openbare als particuliere bronnen 
afkomstig is).

Or. en

Motivering

Strategische top-down-constructies mogen niet worden uitgesloten bij onderzoeksinitiatieven die 
zich gezamenlijk ten doel stellen niet op dierproeven gebaseerde testmethoden voor de 21ste eeuw 
te ontwikkelen en in het bijzonder bij onderzoeksinitiatieven die reeds op een dergelijke 
constructie zijn gebaseerd. 

Amendement 174
Romana Jordan

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT stelde een oorspronkelijk 
financieringsmodel op dat gebaseerd is op 
gezamenlijke sterke punten en middelen 
van bestaande toporganisaties; de EIT-
financiering werkt als een katalysator om 
aanvullende financiële middelen van een 
breed scala aan publieke en private 
partners te genereren en bijeen te brengen. 
Op basis hiervan levert het EIT gemiddeld 
tot 25 % van de totale KIG-financiering, 
terwijl de resterende minimaal 75 % uit 
niet-EIT bronnen moet komen. Dit omvat 
eigen ontvangsten en middelen van KIG-
partners, maar ook overheidsfinanciering 
op nationaal, regionaal en EU-niveau, met 
name uit de – huidige en toekomstige –
Structuurfondsen en het kaderprogramma 

Het EIT stelde een oorspronkelijk 
financieringsmodel op dat gebaseerd is op 
gezamenlijke sterke punten en middelen 
van bestaande toporganisaties; de EIT-
financiering werkt als een katalysator om 
aanvullende financiële middelen van een 
breed scala aan publieke en private 
partners te genereren en bijeen te brengen. 
Op basis hiervan levert het EIT gemiddeld 
tot 25 % van de totale KIG-financiering, 
terwijl de resterende minimaal 75 % uit 
niet-EIT bronnen moet komen. Dit omvat 
eigen ontvangsten en middelen van KIG-
partners, maar ook overheidsfinanciering 
op nationaal, regionaal en EU-niveau, met 
name uit de – huidige en toekomstige –
Structuurfondsen en het kaderprogramma 
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voor onderzoek en innovatie. In het laatste 
geval verzoeken de KIG 's (of een aantal 
van hun partners) om financiering in 
overeenstemming met de respectieve regels 
van de programma's en op basis van 
gelijkwaardigheid met de overige 
aanvragers. De bijdrage van KIG-partners 
is geen klassiek ‘medefinancierings'-
vereiste, maar een eerste vereiste voor 
minimale betrokkenheid van bestaande 
organisaties en hun financiële 
toezeggingen aan de KIG's. Deze aanpak 
van onderaf waarborgt een sterke 
betrokkenheid van KIG-partners, moedigt 
investeringen aan en stimuleert structurele 
en organisatorische veranderingen van 
KIG- en andere partners. Uit de ervaringen 
van de eerste KIG 's blijkt dat de industrie 
financieel verplichtingen is aangegaan wat 
de verwezenlijking van KIG-
bedrijfsplannen aangaat, en dat industriële 
partners van KIG´s voor tussen de 20% en 
30% van de totale jaarlijkse KIG-begroting 
staan. Bovendien hebben KIG's gezorgd 
voor afstemming en bundeling van 
aanvullende nationale financiering, die 
anders niet beschikbaar zou zijn geweest 
(bij wijze van illustratie kan worden 
vermeld dat de Duitse regering heeft 
besloten het beheer van het 
onderwijsinitiatief "Software Campus" aan 
ICT Labs toe te vertrouwen, met een 
begroting van 50 miljoen EUR voor een 
periode van vijf jaar, die van zowel 
openbare als particuliere bronnen 
afkomstig is).

voor onderzoek en innovatie. In het laatste 
geval verzoeken de KIG 's (of een aantal 
van hun partners) om financiering in 
overeenstemming met de respectieve regels 
van de programma's en op basis van 
gelijkwaardigheid met de overige 
aanvragers. De bijdrage van KIG-partners 
is geen klassiek ‘medefinancierings'-
vereiste, maar een eerste vereiste voor 
minimale betrokkenheid van bestaande 
organisaties en hun financiële 
toezeggingen aan de KIG's. Deze aanpak 
van onderaf waarborgt een sterke 
betrokkenheid van KIG-partners, moedigt 
investeringen aan en stimuleert structurele 
en organisatorische veranderingen van 
KIG- en andere partners. Niettemin mag 
een top-down-constructie niet worden 
uitgesloten, in het bijzonder bij 
onderzoeksinitiatieven die reeds op een 
dergelijke benadering zijn gebaseerd. Uit 
de ervaringen van de eerste KIG 's blijkt 
dat de industrie financieel verplichtingen is 
aangegaan wat de verwezenlijking van 
KIG-bedrijfsplannen aangaat, en dat 
industriële partners van KIG´s voor tussen 
de 20% en 30% van de totale jaarlijkse 
KIG-begroting staan. Bovendien hebben 
KIG's gezorgd voor afstemming en 
bundeling van aanvullende nationale 
financiering, die anders niet beschikbaar 
zou zijn geweest (bij wijze van illustratie 
kan worden vermeld dat de Duitse regering 
heeft besloten het beheer van het 
onderwijsinitiatief "Software Campus" aan 
ICT Labs toe te vertrouwen, met een 
begroting van 50 miljoen EUR voor een 
periode van vijf jaar, die van zowel 
openbare als particuliere bronnen 
afkomstig is).

Or. sl

Amendement 175
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

KIG 's doorlopen verschillende 
ontwikkelingsfasen met verschillende 
kenmerken wat hun totale begrotingen 
aangaat, voordat een kruissnelheid wordt 
bereikt. De absorptiecapaciteit van een 
KIG is in het prille begin relatief beperkt, 
maar ontwikkelt zich in de daaropvolgende 
jaren aanzienlijk.

KIG 's doorlopen verschillende 
ontwikkelingsfasen met verschillende 
kenmerken wat hun totale begrotingen 
aangaat, voordat een kruissnelheid wordt 
bereikt. De absorptiecapaciteit van een 
KIG is in het prille begin relatief beperkt, 
maar ontwikkelt zich in de daaropvolgende 
jaren aanzienlijk. Bedrijfssectoren kunnen 
onderling echter zeer verschillen en ook 
een verschillende benadering vereisen. 
Sommige KIG's zullen zeer omvangrijk 
worden en grote financiële behoeften 
hebben, terwijl andere klein blijven en 
minder financiering behoeven. Het EIT 
moet daarom een benadering op maat van 
de KIG's en hun specifieke 
financieringsbehoeften toepassen.

Or. en

Amendement 176
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na een initiële voorbereidende fase van 
twee jaar groeien de KIG-begrotingen 
exponentieel en kunnen zij in een relatief 
korte tijd een aanzienlijk hoeveelheid 
nieuwe middelen uit bestaande en nieuwe 
partners mobiliseren. Om voldoende 
kritische massa te verkrijgen en effecten 
op Europees niveau te kunnen 
bewerkstelligen, zullen de jaarlijkse KIG-
begrotingen op kruissnelheid tussen 250 
en 450 miljoen EUR bedragen, 
afhankelijk van de strategie, het 
partnerschap en het marktpotentieel van 
elke afzonderlijke KIG.

Schrappen

Or. en
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Amendement 177
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ofschoon KIG 's niet volledig financieel 
onafhankelijk van het EIT zullen zijn, 
worden zij aangemoedigd om op 
middellange termijn duurzaam te worden, 
d.w.z. om voor hun verdere consolidering 
en expansie minder afhankelijk van de 
EIT-begroting te zijn. EIT-financiering 
blijft beschikbaar voor bepaalde KIG-
activiteiten die een meerwaarde bieden en 
waarvoor EIT-investeringen veel 
rendement opleveren, zoals onderwijs, de 
oprichting van bedrijven, colocatie, bereik 
en verspreiding.

Schrappen

Or. en

Amendement 178
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voor de periode 2014-2020 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 3,1 miljard 
EUR en is gebaseerd op drie hoofdpijlers: 
de noodzakelijke uitgaven voor 
consolidatie van de bestaande drie KIG's, 
geleidelijke ontwikkeling van nieuwe 
KIG's in 2014 respectievelijk 2018, en 
activiteiten ten aanzien van verspreiding en 
bereik alsmede administratieve uitgaven.

Het voor de periode 2014-2020 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 3,1 miljard 
EUR en is gebaseerd op drie hoofdpijlers: 
de noodzakelijke uitgaven voor 
consolidatie van de bestaande drie KIG's, 
geleidelijke ontwikkeling van nieuwe 
KIG's, activiteiten ten aanzien van 
verspreiding en bereik alsmede 
administratieve uitgaven.

Or. en

Amendement 179
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voor de periode 2014-2020 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 3,1 miljard
EUR en is gebaseerd op drie hoofdpijlers: 
de noodzakelijke uitgaven voor 
consolidatie van de bestaande drie KIG's, 
geleidelijke ontwikkeling van nieuwe 
KIG's in 2014 respectievelijk 2018, en 
activiteiten ten aanzien van verspreiding en 
bereik alsmede administratieve uitgaven.

Het voor de periode 2014-2020 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 1 miljard 
EUR en is gebaseerd op drie hoofdpijlers: 
de noodzakelijke uitgaven voor 
consolidatie van de bestaande drie KIG's, 
geleidelijke ontwikkeling van nieuwe 
KIG's in 2014 respectievelijk 2018, en 
activiteiten ten aanzien van verspreiding en 
bereik alsmede administratieve uitgaven.

Or. en

Amendement 180
Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer 1,69 miljard EUR (53,15% van 
de totale EIT-begroting) is voor de in 2009 
aangewezen en reeds op kruissnelheid 
functionerende KIG's voorzien; 1,01 
miljard EUR (31,81 %) is voor de tweede 
golf KIG's (dan in opstart- en 
ontwikkelingsfase) voorzien, en 259,75 
miljoen EUR (8,16%) voor de KIG's die in 
het kader van de derde golf tot stand 
komen.

Ongeveer 53,15% van de totale EIT-
begroting is voor de in 2009 aangewezen 
en reeds op kruissnelheid functionerende 
KIG's voorzien; beoogd wordt 39,97% aan 
de oprichting van nieuwe KIG's te 
besteden.

Or. en

Amendement 181
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer 1,69 miljard EUR (53,15% van 
de totale EIT-begroting) is voor de in 2009 
aangewezen en reeds op kruissnelheid 
functionerende KIG's voorzien; 1,01 
miljard EUR (31,81 %) is voor de tweede 

1,69 miljard EUR (53,15% van de totale 
EIT-begroting) is voor de in 2009 
aangewezen en reeds op kruissnelheid 
functionerende KIG's voorzien; 1,01 
miljard EUR (31,81 %) is voor de tweede 
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golf KIG's (dan in opstart- en 
ontwikkelingsfase) voorzien, en 259,75 
miljoen EUR (8,16%) voor de KIG's die in 
het kader van de derde golf tot stand 
komen.

golf KIG's (dan in opstart- en 
ontwikkelingsfase) voorzien, en 259,75 
miljoen EUR (8,16%) voor de KIG's die in 
het kader van de derde golf tot stand 
komen.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 30; PE489.613v01-00)

Amendement 182
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derhalve is in de EIT-begroting voor de 
KIG's in de periode 2014-2020 zo'n 2,9 
miljard EUR (93,13% van de totale 
begroting van het EIT voor de periode 
2014-2020) voorzien. Door de sterke 
hefboomwerking van het EIT zullen de 
KIG's naar verwachting nog eens 8,890 
miljard EUR uit andere openbare en 
private bronnen mobiliseren.

In de EIT-begroting is voor de KIG's in de 
periode 2014-2020 zo'n 2,9 miljard EUR 
(93,13% van de totale begroting van het 
EIT voor de periode 2014-2020) voorzien. 
Door de sterke hefboomwerking van het 
EIT zullen de KIG's naar verwachting nog 
eens 8,890 miljard EUR uit andere 
openbare en private bronnen mobiliseren.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 31; PE489.613v01-00)

Amendement 183
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ook betrokken zijn bij een 
aantal activiteiten voor verspreiding en 
bereik, zoals het EIT 
fellowshipprogramma. Hierdoor zullen de 
effecten van zijn optreden in Europa 
aanzienlijk worden vergroot. Bovendien 
zal de efficiëntie van KIG-activiteiten 
verbeteren en meerwaarde krijgen door een 
aantal horizontale ondersteunende en 

Het EIT zal ook betrokken zijn bij een 
aantal activiteiten voor verspreiding en 
bereik, zoals het EIT 
fellowshipprogramma. Hierdoor zullen de 
effecten van zijn optreden in Europa 
aanzienlijk worden vergroot. Bovendien 
zal de efficiëntie van KIG-activiteiten 
verbeteren en meerwaarde krijgen door een 
aantal horizontale ondersteunende en 
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toezichthoudende diensten. Ten aanzien 
van de tenuitvoerlegging en ontwikkeling 
van deze activiteiten moet het EIT een 
strategie volgen die gericht is op een hoge 
efficiëntieratio, ofwel een maximale impact 
bereiken door middel van 
gebruiksvriendelijke mechanismen. Rond 
141,76 miljoen (4,4%) van de EIT-
begroting is nodig om deze activiteiten ten 
uitvoer te leggen.

toezichthoudende diensten. Ten aanzien 
van de tenuitvoerlegging en ontwikkeling 
van deze activiteiten moet het EIT een 
strategie volgen die gericht is op een hoge 
efficiëntieratio, ofwel een maximale impact 
bereiken door middel van 
gebruiksvriendelijke mechanismen. 141,76 
miljoen (4,4%) van de EIT-begroting is 
nodig om deze activiteiten ten uitvoer te 
leggen.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 32; PE489.613v01-00)

Motivering

De fondsen voor de kernactiviteiten van het EIT zouden ontoereikend zijn als een overgroot deel 
van de EIT-begroting zou worden besteed aan verspreiding, bereik en administratieve uitgaven.

Amendement 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 4 – punt 4.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het EIT met nieuwe modellen van 
open innovatie wil pionieren, moet dit 
terug zijn te zien in het beheer. Het EIT-
hoofdkantoor moet een slanke organisatie 
zijn, waarvan de strategie inhoudt dat er 
gebruik wordt gemaakt van deskundigheid 
wanneer dat nodig is, maar zonder onnodig 
zware en permanente structuren te creëren. 
De beheerskosten ter dekking van 
noodzakelijke personeels-, adminitratieve, 
infrastructurele en operationele uitgaven 
zullen na verloop van tijd niet hoger zijn 
dan 2,4% van de EIT-begroting. Een deel 
van de beheersuitgaven wordt gedekt door 
het gastland Hongarije, dat tot eind 2030 
kosteloos voorziet in kantoorruimte, en tot 
eind 2015 jaarlijks 1,5 miljoen EUR aan de 
personeelskosten bijdraagt. Op deze 
grondslag zullen de administratieve 
uitgaven voor de periode 2014-2020 dus 
ongeveer 77 miljoen EUR bedragen.

Het EIT wil met nieuwe modellen van open 
innovatie pionieren. Dit moet dit terug zijn 
te zien in het beheer. Het EIT-
hoofdkantoor moet een slanke organisatie 
zijn, waarvan de strategie inhoudt dat er 
gebruik wordt gemaakt van deskundigheid 
wanneer dat nodig is, maar zonder onnodig 
zware en permanente structuren te creëren. 
De beheerskosten ter dekking van 
noodzakelijke personeels-, adminitratieve, 
infrastructurele en operationele uitgaven 
zullen na verloop van tijd niet hoger zijn 
dan 2,4% van de EIT-begroting. Een deel 
van de beheersuitgaven wordt gedekt door 
het gastland Hongarije, dat tot eind 2030 
kosteloos voorziet in kantoorruimte, en tot 
eind 2015 jaarlijks 1,5 miljoen EUR aan de 
personeelskosten bijdraagt. Op deze 
grondslag zullen de administratieve 
uitgaven voor de periode 2014-2020 dus 
ongeveer 77 miljoen EUR bedragen.
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Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 33, PE489.613v01-00)

Motivering

De overeenkomst tussen het EIT en de Hongaarse regering werd gesloten in 2010, ref. nr. 
2010/CLXVI. Op grond van deze overeenkomst wordt een deel van de beheersuitgaven gedekt 
door het gastland Hongarije, dat tot eind 2030 kosteloos voorziet in kantoorruimte, en tot eind 
2015 jaarlijks 1,5 miljoen EUR aan de personeelskosten bijdraagt.

Amendement 185
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet schrappen

Or. en

Amendement 186
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productie met toegevoegde waarde Industrie

Or. fr

Motivering

Voorgesteld wordt, deze gemeenschap voor kennis en innovatie uit te breiden tot het 
bedrijfsleven in het algemeen en deze niet te beperken tot de productie met toegevoegde waarde. 
Vanzelfsprekend vormt de industrie in het algemeen gesproken een sector die toegevoegde 
waarde genereert, terwijl zij daarbij over een grote productiecomponent beschikt. 

Amendement 187
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 1 – deel 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor productie met toegevoegde 
waarde zal eraan bijdragen dat de Horizon 
2020-prioriteiten worden verwezenlijkt in 
termen van geavanceerde productie en 
verwerking, en de specifieke doelstelling 
ervan "de huidige industriële 
productiemethoden om te vormen naar 
kennisintensievere, duurzamere, 
koolstofarmere en meer 
sectoroverschrijdende productie- en 
verwerkingstechnologieën, zodat er van 
innovatieve producten, processen en 
diensten sprake is".

Een KIG voor de industrie zal eraan 
bijdragen dat de Horizon 2020-prioriteiten 
worden verwezenlijkt in termen van 
geavanceerde productie en verwerking, en 
de specifieke doelstelling ervan "de 
huidige industriële productiemethoden om 
te vormen naar kennisintensievere, 
duurzamere, koolstofarmere en meer 
sectoroverschrijdende productie- en 
verwerkingstechnologieën, zodat er van 
innovatieve producten, processen en 
diensten sprake is".

Or. fr

Amendement 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 1 – deel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor productie met toegevoegde 
waarde zal eraan bijdragen dat de Horizon 
2020-prioriteiten worden verwezenlijkt in 
termen van geavanceerde productie en 
verwerking, en de specifieke doelstelling 
ervan "de huidige industriële 
productiemethoden om te vormen naar 
kennisintensievere, duurzamere, 
koolstofarmere en meer 
sectoroverschrijdende productie- en 
verwerkingstechnologieën, zodat er van 
innovatieve producten, processen en 
diensten sprake is".

Een KIG voor productie met toegevoegde 
waarde zal eraan bijdragen dat de Horizon 
2020-prioriteiten worden verwezenlijkt in 
termen van geavanceerde productie en 
verwerking, en de specifieke doelstelling 
ervan "de huidige industriële 
productiemethoden om te vormen naar 
kennisintensievere, duurzamere, geringere 
emissies veroorzakende en meer 
sectoroverschrijdende productie- en 
verwerkingstechnologieën, zodat er van 
innovatieve producten, processen en 
diensten sprake is".

Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Het geringe-emissiesconcept verwijst naar de vermindering van alle verontreinigende stoffen in 
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de lucht, afkomstig van verschillende sectoren, niet alleen naar koolstofdioxide of methaan. 
Daarom is het volkomen op zijn plaats de formulering van koolstofarmere te veranderen in 
geringere emissies veroorzakende (technologieën) – het werkelijke doel van de in het document 
voorgestelde maatregelen. Het onderzoek moet naar mogelijkheden zoeken om alle 
broeikasgassen en andere vervuilende stoffen te elimineren.

Amendement 189
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 1 – deel 2 – alinea 2 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• Ecologisch ontwerp

Or. en

Amendement 190
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 1 – deel 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor productie met toegevoegde 
waarde zou ook een belangrijke rol en 
effect kunnen hebben op regionaal niveau: 
bevordering van het opzetten van onderling 
verbonden regionale clusters met lokale 
uitwisseling en samenwerking, alsmede 
ontwikkeling van vaardigheden in 
hoogwaardige productietechnologieën en 
uitmuntendheid in productietechnologieën 
zouden de primaire doelstellingen van een 
KIG op regionaal niveau zijn. In dit 
verband zou specifieke aandacht kunnen 
worden besteed aan de regio's die meer te 
lijden hebben van afnemende 
productiecapaciteit, evenals aan het MKB.

Een KIG voor de industrie zou ook een 
belangrijke rol en effect kunnen hebben op 
regionaal niveau: bevordering van het 
opzetten van onderling verbonden 
regionale clusters met lokale uitwisseling 
en samenwerking, alsmede ontwikkeling 
van vaardigheden in hoogwaardige 
productietechnologieën en uitmuntendheid 
in productietechnologieën zouden de 
primaire doelstellingen van een KIG op 
regionaal niveau zijn. In dit verband zou 
specifieke aandacht kunnen worden 
besteed aan de regio's die meer te lijden 
hebben van afnemende productiecapaciteit, 
evenals aan het MKB.

Or. fr

Amendement 191
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 2 – deel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU is op dit gebied bijzonder actief. 
Een KIG zou een bijdrage leveren aan de 
maatschappelijke uitdaging van Horizon 
2020 "Voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en de bio-economie". Er zou met 
name worden samengewerkt met het 
voorgestelde Europese 
innovatiepartnerschap (EIP) "Productiviteit 
en duurzaamheid van de landbouw". 
Terwijl bij dit laatste de nadruk ligt op het 
bouwen van bruggen tussen baanbrekend 
onderzoek en praktische innovatie, zou een 
KIG vooral complementariteit creëren bij 
het voorlichten van essentiële actoren, 
zoals ondernemers en consumenten. Ook is 
coördinatie met het gezamenlijke 
programmeringsinitiatief "Landbouw, 
voedselzekerheid en klimaatverandering" 
nodig, waardoor nationale 
onderzoeksinspanningen tot integratie van, 
aanpassing aan, vermindering van de 
effecten van klimaatverandering en 
voedselzekerheid in de sectoren landbouw, 
bosbouw en landgebruik worden 
gebundeld. Het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij zal een visserij 
en aquacultuur bevorderen die vanuit 
sociaal en milieuoogpunt duurzaam is, en 
zo de noodzaak voor technische 
ontwikkelingen en nieuwe 
ondernemersvaardigheden op deze 
gebieden benadrukken, waarbij wordt 
afgestemd op de ontwikkeling van 
consumentengedrag en er 
synergiemogelijkheden zijn. Ook zal 
coördinatie mogelijk zijn met het onlangs 
van start gegane gezamenlijke 
programmeringsinitiatief "Gezond voedsel 
voor een gezond leven", en "Connecting 
Climate Research in Europe", en met 
Europese technologieplatforms op 
aanverwante terreinen (in het bijzonder het 
Food for Life-platform) of de talloze KP 7-
projecten. Er zou ook worden aangesloten 
bij de CIP (programma voor 

De EU is op dit gebied bijzonder actief. 
Een KIG zou een bijdrage leveren aan de 
maatschappelijke uitdaging van Horizon 
2020 "Voedselzekerheid, duurzame 
landbouw, productieve zeeën en oceanen
en de bio-economie". Er zou met name 
worden samengewerkt met het 
voorgestelde Europese 
innovatiepartnerschap (EIP) "Productiviteit 
en duurzaamheid van de landbouw". 
Terwijl bij dit laatste de nadruk ligt op het 
bouwen van bruggen tussen baanbrekend 
onderzoek en praktische innovatie, zou een 
KIG vooral complementariteit creëren bij 
het voorlichten van essentiële actoren, 
zoals ondernemers en consumenten. Ook is 
coördinatie met het gezamenlijke 
programmeringsinitiatief "Landbouw, 
voedselzekerheid en klimaatverandering" 
nodig, waardoor nationale 
onderzoeksinspanningen tot integratie van, 
aanpassing aan, vermindering van de 
effecten van klimaatverandering en 
voedselzekerheid in de sectoren landbouw, 
bosbouw en landgebruik worden 
gebundeld. Het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij zal een visserij 
en aquacultuur bevorderen die vanuit 
sociaal en milieuoogpunt duurzaam is, en 
zo de noodzaak voor technische 
ontwikkelingen en nieuwe 
ondernemersvaardigheden op deze 
gebieden benadrukken, waarbij wordt 
afgestemd op de ontwikkeling van 
consumentengedrag en er 
synergiemogelijkheden zijn. Ook zal 
coördinatie mogelijk zijn met het onlangs 
van start gegane gezamenlijke 
programmeringsinitiatief "Gezond voedsel 
voor een gezond leven", en "Connecting 
Climate Research in Europe", en met 
Europese technologieplatforms op 
aanverwante terreinen (in het bijzonder het 
Food for Life-platform) of de talloze KP 7-
projecten. Er zou ook worden aangesloten 
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concurrentievermogen en innovatie) eco-
innovatie markttoepassingsprojecten, waar 
levensmiddelen en dranken één van de 
prioritaire gebieden vormen. Deze ervaring 
zal worden voortgezet met Horizon 2020, 
met name in het kader van de 
maatschappelijke uitdaging op het gebied 
van energie- en hulpbronnengebruik.

bij de CIP (programma voor 
concurrentievermogen en innovatie) eco-
innovatie markttoepassingsprojecten, waar 
levensmiddelen en dranken één van de 
prioritaire gebieden vormen. Deze ervaring 
zal worden voortgezet met Horizon 2020, 
met name in het kader van de 
maatschappelijke uitdaging op het gebied 
van energie- en hulpbronnengebruik.

Or. en

Amendement 192
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet schrappen

Or. en

Amendement 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 3 – deel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De reactie op deze uitdagingen is in 
Horizon 2020 gedefinieerd als het streven 
naar het bieden van betere gezondheid, 
kwaliteit van leven en algeheel welzijn 
voor allen door het ondersteunen van 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
innovatie. Deze activiteiten zullen vooral 
gericht zijn op instandhouding en 
bevordering van gezondheid gedurende ons 
gehele leven, op ziektepreventie en op 
verbetering van ons vermogen ziekte en 
invaliditeit te genezen, behandelen of 
beheren. Hierbij wordt actief ouder worden 
ondersteund en wordt bijgedragen aan de 
verwezenlijking van een duurzame en 
efficiënte zorgsector.

De reactie op deze uitdagingen is in 
Horizon 2020 gedefinieerd als het streven 
naar het bieden van betere gezondheid, 
kwaliteit van leven en algeheel welzijn 
voor allen door het ondersteunen van 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
innovatie. Deze activiteiten zullen vooral 
gericht zijn op instandhouding en 
bevordering van gezondheid gedurende ons 
gehele leven, op ziektepreventie en op 
verbetering van ons vermogen ziekte en 
invaliditeit te genezen, behandelen of 
beheren. Hierbij wordt actief ouder worden 
ondersteund en wordt bijgedragen aan de 
verwezenlijking van een duurzame en 
efficiënte zorgsector. Bovendien moet een 
bijzonder belang worden toegekend aan 
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plaatselijke diensten en aan de 
aanpassing van steden en hun faciliteiten 
aan een vergrijzende bevolking.

Or. en

Amendement 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 3 – deel 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veel projecten en beleid dienen zich op de 
vergrijzende bevolking te richten, zoals bij 
voorbeeld op de ontwikkeling en 
verbetering van plaatselijke 
dienstverlening en de aanpassing van 
steden.

Or. en

Amendement 195
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 3 – deel 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitdagingen met betrekking tot gezond 
leven gelden voor heel Europa. De 
antwoorden die een KIG kan bieden, 
veronderstellen intensieve samenwerking 
tussen uitmuntende multidisciplinaire 
teams uit verschillende sectoren, met 
deelnemers uit alle sectoren van de 
kennisdriehoek (onderzoek, bedrijfsleven 
en onderwijs). Een KIG met dit thema zou 
de toegevoegde waarde hebben van het 
koppelen van de activiteiten van innovatie 
en hoger onderwijs met een reeds 
bestaande, uitmuntende onderzoeksbasis. 
Op deze manier wordt de nadruk gelegd op 
hoger-onderwijsprogramma's, de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden 
(die nodig zijn voor bv. technologie-
ontwikkeling of ouderenzorg), en 

De uitdagingen met betrekking tot gezond 
leven gelden voor heel Europa. De 
antwoorden die een KIG kan bieden, 
veronderstellen intensieve samenwerking 
tussen uitmuntende multidisciplinaire 
teams uit verschillende sectoren, met 
deelnemers uit alle sectoren van de 
kennisdriehoek (onderzoek, bedrijfsleven 
en onderwijs). Een KIG met dit thema zou 
de toegevoegde waarde hebben van het 
koppelen van de activiteiten van innovatie 
en hoger onderwijs met een reeds 
bestaande, uitmuntende onderzoeksbasis, 
bij voorbeeld door de bevordering van een 
op de pathway-benadering gebaseerd 
paradigma bij veiligheidstesten en 
gezondheidsonderzoek, waarbij 
geprofiteerd wordt van innovatieve, 
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versterking van ondernemersaspecten 
opdat er op het betrokken gebied meer 
sterk ondernemingsgezinde 
arbeidskrachten komen, om de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten te steunen en bestaande 
waardeketens te versterken of er zelfs 
nieuwe te creëren. Voorbeelden van 
potentiële producten en diensten die door 
een KIG zouden kunnen worden gecreëerd 
gaan verder dan technologische 
toepassingen (bijvoorbeeld toepassingen 
die gegevens op terreinen als kanker en 
hart- en vaatziekten bewerken, coderen, 
standaardiseren en interpreteren, of 
instrumenten voor risicobeoordeling en 
vroege opsporing) en zouden een 
maatschappelijke innovatie kunnen 
genereren met nieuwe concepten voor het 
verbeteren van bijvoorbeeld lifestyle 
management en voeding, het bevorderen 
van actief en onafhankelijk wonen in een 
omgeving die ook voor ouderen geschikt 
is, of het in stand houden van economisch 
duurzame zorgsystemen.

nieuwe, op de menselijke biologie 
gebaseerde experimentele instrumenten 
en computation tools die voorspelbaarder 
en efficiënter werken dan de traditionele 
dierlijke modellen. Op deze manier wordt 
de nadruk gelegd op hoger-
onderwijsprogramma's, de ontwikkeling 
van nieuwe vaardigheden (die nodig zijn 
voor bv. technologie-ontwikkeling of 
ouderenzorg), en versterking van 
ondernemersaspecten opdat er op het 
betrokken gebied meer sterk 
ondernemingsgezinde arbeidskrachten 
komen, om de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten te steunen en 
bestaande waardeketens te versterken of er 
zelfs nieuwe te creëren. Voorbeelden van 
potentiële producten en diensten die door 
een KIG zouden kunnen worden gecreëerd 
gaan verder dan technologische 
toepassingen (bijvoorbeeld toepassingen 
die gegevens op terreinen als kanker en 
hart- en vaatziekten bewerken, coderen, 
standaardiseren en interpreteren, of 
instrumenten voor risicobeoordeling en 
vroege opsporing) en zouden een 
maatschappelijke innovatie kunnen 
genereren met nieuwe concepten voor het 
verbeteren van bijvoorbeeld lifestyle 
management en voeding, het bevorderen 
van actief en onafhankelijk wonen in een 
omgeving die ook voor ouderen geschikt 
is, of het in stand houden van economisch 
duurzame zorgsystemen.

Or. en

Motivering

Jonge onderzoekers moeten worden opgeleid in voor de mens relevante methodieken om de 
vraagstukken van de 21ste eeuw in verband met gezond leven en ouder worden aan te kunnen en 
de EU een vooraanstaande plaats in de voorhoede van wetenschap en technologie te bezorgen. 

Amendement 196
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet schrappen

Or. en

Amendement 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De moderne maatschappij is volledig 
afhankelijk van toegang tot grondstoffen. 
Toegang tot betaalbare grondstoffen is 
essentieel voor een effectief functioneren 
van de Europese economie. Door het 
drieluik van het afnemen van eindige 
natuurlijke hulpbronnen, een voortdurend 
toenemende bevolking en snel stijgende 
consumptieniveaus in de 
ontwikkelingslanden wordt echter een 
steeds groter beroep gedaan op de 
grondstoffen en de natuurlijke hulpbronnen 
van de planeet. Deze factoren zijn voor een 
deel verantwoordelijk voor de voorspelde 
toename in winning van natuurlijke 
hulpbronnen in de komende decennia.

De moderne maatschappij is volledig 
afhankelijk van toegang tot grondstoffen. 
Toegang tot grondstoffen is essentieel voor 
een effectief functioneren van de Europese 
economie. Door het drieluik van het 
afnemen van eindige natuurlijke 
hulpbronnen, een voortdurend toenemende 
bevolking en snel stijgende 
consumptieniveaus in de 
ontwikkelingslanden wordt echter een 
steeds groter beroep gedaan op de 
grondstoffen en de natuurlijke hulpbronnen 
van de planeet. Deze factoren zijn voor een 
deel verantwoordelijk voor de voorspelde 
toename in winning van natuurlijke 
hulpbronnen in de komende decennia.

Or. en

Amendement 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zoals benadrukt in de routekaart voor een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en in 
Horizon 2020, zouden wij ernaar moeten 
streven dat grondstoffen die voor de 
Europese economie en onze 

Zoals benadrukt in de routekaart voor een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en in 
Horizon 2020, zouden wij ernaar moeten 
streven dat grondstoffen die voor de 
Europese economie en onze 
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welzijnsbehoeften nodig zijn, toegankelijk 
en beschikbaar zijn. Hierbij moet een 
energiezuinige economie worden 
verwezenlijkt die, binnen de ecologische 
grenzen van een eindige planeet, aan de 
behoeften van een toenemende bevolking 
voldoet.

welzijnsbehoeften nodig zijn, toegankelijk 
en beschikbaar zijn en zich voor een 
duurzaam gebruik lenen. Hierbij moet een 
energiezuinige economie worden 
verwezenlijkt die, binnen de ecologische 
grenzen van een eindige planeet, aan de 
behoeften van een toenemende bevolking 
voldoet.

Or. en

Amendement 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG op dit gebied zou zich, conform 
andere EU-activiteiten, moeten 
concentreren op stimulering van een 
kennis- en expertisecentrum voor 
academisch, technisch en praktisch 
onderwijs alsmede onderzoek inzake 
duurzame bovengrondse, ondergrondse en 
onder de zeebodem opererende mijnbouw, 
materiaalbeheer, recyclingtechnologieën, 
vervanging van materialen en geopolitieke 
handel in grondstoffen. De KIG zou 
fungeren als bemiddelaar en 
coördinatiecentrum voor Europese 
topcentra op deze samenhangende 
terreinen en een onderzoeksprogramma 
beheren dat van strategisch belang is voor 
het Europese bedrijfsleven. Om deze reden, 
en om de impact van de acties zo groot 
mogelijk te maken en duplicatie met 
andere EU-activiteiten, met inbegrip van 
het EIP inzake grondstoffen, te vermijden, 
zal de KIG de noodzakelijke aanvulling 
bieden op het gebied van menselijk 
kapitaal (bv. opleiding, onderwijs), 
technologische innovatieve proefprojecten 
(bv. demonstratie-installaties) voor 
exploratie, winning en verwerking, 
verzameling en recycling. Tegelijkertijd 
kan zij doelen omvatten als het krijgen van 
een technologische pioniersfunctie, door 

Een KIG op dit gebied zou zich, conform 
andere EU-activiteiten, moeten 
concentreren op stimulering van een 
kennis- en expertisecentrum voor 
academisch, technisch en praktisch 
onderwijs alsmede onderzoek inzake 
duurzame bovengrondse, ondergrondse en 
onder de zeebodem opererende mijnbouw, 
"urban mining", recupereren van 
stortplaatsmaterialen, materiaalbeheer, 
recyclingtechnologieën, vervanging van 
materialen en een open handel alsmede 
een wereldwijde governance  in 
grondstoffen. De KIG zou fungeren als 
bemiddelaar en coördinatiecentrum voor 
Europese topcentra op deze 
samenhangende terreinen en een 
onderzoeksprogramma beheren dat van 
strategisch belang is voor het Europese 
bedrijfsleven. Om deze reden, en om de 
impact van de acties zo groot mogelijk te 
maken en duplicatie met andere EU-
activiteiten, met inbegrip van het EIP 
inzake grondstoffen, te vermijden, zal de 
KIG de noodzakelijke aanvulling bieden op 
het gebied van menselijk kapitaal (bv. 
opleiding, onderwijs), technologische 
innovatieve proefprojecten (bv. 
demonstratie-installaties) voor exploratie, 
winning en verwerking, efficiënt 
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het opzetten van proefprogramma's en 
demonstratiemodellen van innovatieve 
processen en oplossingen, bijvoorbeeld via 
het gebruik van economisch aantrekkelijke 
en duurzame alternatieve materialen die 
van strategisch belang zijn voor de EU. Dit 
kan vervolgens leiden tot de uitbreiding 
van bestaande markten en het creëren van 
nieuwe markten, en wel op terreinen als 
duurzame winning en verwerking, 
materiaalbeheer, recyclingtechnologieën en 
vervanging van materialen. De effecten 
moeten worden beoordeeld en innovatieve 
en kosteneffectieve aanpassings- en 
risiciopreventiemaatregelen moeten voor 
bijzonder gevoelige habitats, zoals in het 
Noordpoolgebied worden ontwikkeld.

hulpbronnengebruik, verzameling, 
recycling en substitutie. Tegelijkertijd kan 
zij doelen omvatten als het krijgen van een 
technologische pioniersfunctie, door het 
opzetten van proefprogramma's en 
demonstratiemodellen van innovatieve 
processen en oplossingen, bijvoorbeeld via 
het gebruik van economisch aantrekkelijke 
en duurzame alternatieve materialen die 
van strategisch belang zijn voor de EU. Dit 
kan vervolgens leiden tot de uitbreiding 
van bestaande markten en het creëren van 
nieuwe markten, en wel op terreinen als 
duurzame winning en verwerking, 
kostenvriendelijk materiaalbeheer, 
recyclingtechnologieën en vervanging van 
materialen. De effecten moeten worden 
beoordeeld en innovatieve en 
kosteneffectieve aanpassings- en 
risiciopreventiemaatregelen moeten voor 
bijzonder gevoelige habitats, zoals in het 
Noordpoolgebied worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG op dit gebied zou zich, conform 
andere EU-activiteiten, moeten 
concentreren op stimulering van een 
kennis- en expertisecentrum voor 
academisch, technisch en praktisch 
onderwijs alsmede onderzoek inzake 
duurzame bovengrondse, ondergrondse en 
onder de zeebodem opererende mijnbouw, 
materiaalbeheer, recyclingtechnologieën, 
vervanging van materialen en geopolitieke 
handel in grondstoffen. De KIG zou 
fungeren als bemiddelaar en 
coördinatiecentrum voor Europese 
topcentra op deze samenhangende 
terreinen en een onderzoeksprogramma 
beheren dat van strategisch belang is voor 
het Europese bedrijfsleven. Om deze reden, 

Een KIG op dit gebied zou zich, conform 
andere EU-activiteiten, moeten 
concentreren op stimulering van een 
kennis- en expertisecentrum voor 
academisch, technisch en praktisch 
onderwijs alsmede onderzoek inzake 
duurzame bovengrondse, ondergrondse en 
onder de zeebodem opererende mijnbouw, 
"urban mining", materiaalbeheer, 
recyclingtechnologieën, vervanging van 
materialen en geopolitieke handel in 
grondstoffen. De KIG zou fungeren als 
bemiddelaar en coördinatiecentrum voor 
Europese topcentra op deze 
samenhangende terreinen en een 
onderzoeksprogramma beheren dat van 
strategisch belang is voor het Europese 
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en om de impact van de acties zo groot 
mogelijk te maken en duplicatie met 
andere EU-activiteiten, met inbegrip van 
het EIP inzake grondstoffen, te vermijden, 
zal de KIG de noodzakelijke aanvulling 
bieden op het gebied van menselijk 
kapitaal (bv. opleiding, onderwijs), 
technologische innovatieve proefprojecten 
(bv. demonstratie-installaties) voor 
exploratie, winning en verwerking, 
verzameling en recycling. Tegelijkertijd 
kan zij doelen omvatten als het krijgen van 
een technologische pioniersfunctie, door 
het opzetten van proefprogramma's en 
demonstratiemodellen van innovatieve 
processen en oplossingen, bijvoorbeeld via 
het gebruik van economisch aantrekkelijke 
en duurzame alternatieve materialen die 
van strategisch belang zijn voor de EU. Dit 
kan vervolgens leiden tot de uitbreiding 
van bestaande markten en het creëren van 
nieuwe markten, en wel op terreinen als 
duurzame winning en verwerking, 
materiaalbeheer, recyclingtechnologieën en 
vervanging van materialen. De effecten 
moeten worden beoordeeld en innovatieve 
en kosteneffectieve aanpassings- en 
risiciopreventiemaatregelen moeten voor 
bijzonder gevoelige habitats, zoals in het 
Noordpoolgebied worden ontwikkeld.

bedrijfsleven. Om deze reden, en om de 
impact van de acties zo groot mogelijk te 
maken en duplicatie met andere EU-
activiteiten, met inbegrip van het EIP 
inzake grondstoffen, te vermijden, zal de 
KIG de noodzakelijke aanvulling bieden op 
het gebied van menselijk kapitaal (bv. 
opleiding, onderwijs), technologische 
innovatieve proefprojecten (bv. 
demonstratie-installaties) voor exploratie, 
winning en verwerking, verzameling en 
recycling. Tegelijkertijd kan zij doelen 
omvatten als het krijgen van een 
technologische pioniersfunctie, door het 
opzetten van proefprogramma's en 
demonstratiemodellen van innovatieve 
processen en oplossingen, bijvoorbeeld via 
het gebruik van economisch aantrekkelijke 
en duurzame alternatieve materialen die 
van strategisch belang zijn voor de EU. Dit 
kan vervolgens leiden tot de uitbreiding 
van bestaande markten en het creëren van 
nieuwe markten, en wel op terreinen als 
duurzame winning en verwerking, 
materiaalbeheer, recyclingtechnologieën en 
vervanging van materialen. De effecten 
moeten worden beoordeeld en innovatieve 
en kosteneffectieve aanpassings- en 
risiciopreventiemaatregelen moeten voor 
bijzonder gevoelige habitats, zoals in het 
Noordpoolgebied worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 201
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU heeft dit prioritaire werkterrein 
gedefinieerd als een van de grote 
uitdagingen. Een KIG zou bijdragen aan 
Horizon 2020, namelijk de 
maatschappelijke uitdaging die verband 
houdt met de grondstofvoorziening en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen. Zij zou 
bijdragen aan het voorgestelde EIP inzake 

De EU heeft dit prioritaire werkterrein 
gedefinieerd als een van de grote 
uitdagingen. Een KIG zou bijdragen aan 
Horizon 2020, namelijk de 
maatschappelijke uitdaging die verband 
houdt met de duurzame 
grondstofvoorziening en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Zij zou bijdragen 
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grondstoffen. Het EIP inzake grondstoffen 
zal overkoepelende kaders bieden ter 
bevordering van afstemming van en 
synergieën tussen bestaand onderzoek op 
basis van aanbod en vraag, en innovatie-
instrumenten en –beleid op dit terrein. Dit 
omvat op technologie gerichte activiteiten, 
alsmede de vaststelling van 
randvoorwaarden en beste praktijken voor 
beleid, regelgeving- of normalisatie-
aangelegenheden die van invloed zijn op 
innovatie in een bepaalde sector of op een 
bepaalde uitdaging. Een KIG op dit gebied 
vormt een aanvulling op de belangrijkste 
onderwijs-actoren, en biedt een uniek 
gestructureerd netwerk van mensen uit de 
praktijk. Zij zou een solide basis leveren 
voor de ondersteuning van andere met 
innovatie verband houdende activiteiten 
die zullen worden verricht in het kader van 
het EIP, en voor het succes waarvan 
menselijk kapitaal een absolute noodzaak 
vormt. Zij zal ook steun kunnen bieden aan 
het EIP door randvoorwaarden en beste 
praktijken vast te stellen voor beleids-, 
regelgevings- of 
standaardiseringsaangelegenheden die van 
invloed zijn op de sector. Een KIG zou ook 
in hoge mate voortbouwen op en profiteren 
van de talloze onderzoeksprojecten van het 
7e Kaderprogramma rond dit thema, met 
name van die projecten die worden 
gefinancierd in het kader van de 
nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
technologieën voor materialen en nieuwe 
productiemethoden en milieuthema's.

aan het voorgestelde EIP inzake 
grondstoffen. Het EIP inzake grondstoffen 
zal overkoepelende kaders bieden ter 
bevordering van afstemming van en 
synergieën tussen bestaand onderzoek op 
basis van aanbod en vraag, en innovatie-
instrumenten en –beleid op dit terrein. Dit 
omvat op technologie gerichte activiteiten, 
alsmede de vaststelling van 
randvoorwaarden en beste praktijken voor 
beleid, regelgeving- of normalisatie-
aangelegenheden die van invloed zijn op 
innovatie in een bepaalde sector of op een 
bepaalde uitdaging. Een KIG op dit gebied 
vormt een aanvulling op de belangrijkste 
onderwijs-actoren, en biedt een uniek 
gestructureerd netwerk van mensen uit de 
praktijk. Zij zou een solide basis leveren 
voor de ondersteuning van andere met 
innovatie verband houdende activiteiten 
die zullen worden verricht in het kader van 
het EIP, en voor het succes waarvan 
menselijk kapitaal een absolute noodzaak 
vormt. Zij zal ook steun kunnen bieden aan 
het EIP door randvoorwaarden en beste 
praktijken vast te stellen voor beleids-, 
regelgevings- of 
standaardiseringsaangelegenheden die van 
invloed zijn op de sector. Een KIG zou ook 
in hoge mate voortbouwen op en profiteren 
van de talloze onderzoeksprojecten van het 
7e Kaderprogramma rond dit thema, met 
name van die projecten die worden 
gefinancierd in het kader van de 
nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
technologieën voor materialen en nieuwe 
productiemethoden en milieuthema's.

Or. en

Amendement 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 3 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien moet worden gestreefd naar 
synergieën met het Europese 
competentienetwerk voor zeldzame 
aardelementen, dat in het leven is 
geroepen voor kritische, zeldzame 
aardelementen genoemde grondstoffen. 
Internationale samenwerking op 
grondstoffengebied, zoals het trilaterale 
O&O-project EU-Japan-VS inzake 
kritische grondstoffen is ook van groot 
belang, evenals de werkzaamheden van 
het Internationale Hulpbronnenpanel, en 
dient binnen deze KIG te worden 
overwogen.

Or. en

Amendement 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG op dit gebied zou een aanvulling 
vormen op deze activiteiten, aangezien de 
nadruk zou liggen op transdisciplinaire 
activiteiten binnen de kennisdriehoek, met 
een sterke focus op innovatieve producten 
en diensten en 
ondernemerschapsonderwijs.

Een KIG op dit gebied zou naar 
complementariteit en synergie met deze 
activiteiten moeten streven en zou de 
nadruk moeten leggen op transdisciplinaire 
activiteiten binnen de kennisdriehoek, met 
een sterke focus op innovatieve producten 
en diensten en 
ondernemerschapsonderwijs.

Or. en

Amendement 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 4 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• zij richt zich op een grote economische en 
maatschappelijk relevante uitdaging 
waarmee Europa wordt geconfronteerd (de 
behoefte aan ontwikkeling van 
innoverende oplossingen voor de 
kosteneffectieve, koolstofarme, 
milieuvriendelijke exploratie, winning, 
verwerking en recycling van grondstoffen), 
en draagt bij tot de uitvoering van de 
Europa 2020-agenda en haar doelstellingen 
op het gebied van klimaat, energie, 
werkgelegenheid, innovatie en onderwijs;

•  zij richt zich op een grote economische 
en maatschappelijk relevante uitdaging 
waarmee Europa wordt geconfronteerd (de 
behoefte aan ontwikkeling van 
innoverende oplossingen voor de 
kosteneffectieve, koolstofarme, 
milieuvriendelijke exploratie, winning, 
verwerking, gebruik, hergebruik en 
recycling van grondstoffen), en draagt bij 
tot de uitvoering van de Europa 2020-
agenda en haar doelstellingen op het 
gebied van klimaat, energie, 
werkgelegenheid, innovatie en onderwijs;

Or. en

Amendement 205
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 4 – deel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• daarnaast kan de KIG investeringen van 
het bedrijfsleven mobiliseren en biedt zij 
mogelijkheden voor verschillende 
opkomende producten en diensten, 
namelijk op de terreinen van duurzame 
winning en verwerking, materiaalbeheer, 
recyclingtechnologieën en vervanging van 
materialen;

• daarnaast kan de KIG investeringen van 
het bedrijfsleven mobiliseren en biedt zij 
mogelijkheden voor verschillende 
opkomende producten en diensten, 
namelijk op de terreinen van duurzame 
winning en verwerking, materiaalbeheer, 
recyclingtechnologieën en "urban 
mining" en vervanging van materialen;

Or. en

Amendement 206
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet schrappen
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Or. en

Amendement 207
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 5 – deel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. DE UITDAGING Schrappen
Een van de belangrijkste uitdagingen die 
in het kader van Horizon 2020 moeten 
worden aangepakt, is de noodzaak tot 
bevordering van veilige Europese 
samenlevingen in de context van 
toenemende wereldwijde onderlinge 
afhankelijkheid en de overgang naar 
digitale samenlevingen.
De samenlevingen van tegenwoordig 
worden geconfronteerd met ernstige 
veiligheidsproblemen, die toenemen qua 
schaal en raffinement. Deze problemen 
vinden hun oorzaak in ontwikkelingen 
variërend van georganiseerde misdaad en 
terrorisme tot grensoverschrijdende 
illegale activiteiten en natuurrampen en 
door de mens veroorzaakte rampen, die 
een bedreiging vormen voor de 
grondbeginselen van onze samenlevingen 
en deze dreigen te destabiliseren. 
Bovendien vormen cybercriminaliteit en 
inbreuken op privacy een gevaar voor de 
werking van het Internet en alle diensten 
die via het internet lopen. Ter 
ondersteuning van EU-beleid om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden, is actie 
geboden voor innovatie in de 
veiligheidssector. Maatregelen zijn met 
name nodig om het potentieel van de 
informatie- en 
communicatietechnologieën en 
aanverwante diensten te benutten om aan 
de uitdagingen in verband met veiligheid 
het hoofd te bieden. Doel is de mazen in 
Europa's beveiliging aan te pakken door 
ontwikkeling en inzet van innovatieve 
ICT-oplossingen ter bestrijding, 
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voorkoming en inperking van ernstige en 
georganiseerde criminaliteit (met inbegrip 
van cybercriminaliteit) en terrorisme, 
versterking van het beheer van onze 
externe grenzen, en opbouw van 
capaciteit tegen natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen zoals 
bosbranden, aardbevingen, 
overstromingen en stormen. Deze 
doelstelling omvat ook de ontwikkeling 
van ICT-technologieën, -apparatuur en -
diensten voor de preventie, het beheer en 
herstel van cyberaanvallen en storingen 
van ICT-infrastructuren, het wekken van 
vertrouwen en veiligheid online, en het 
beschermen van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens. Aan 
deze doelstellingen moet, als horizontale 
prioriteit, worden tegemoetgekomen, 
terwijl tegelijkertijd de ethiek, de privacy 
en de grondrechten van burgers worden 
beschermd.

Or. en

Amendement 208
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 5 – deel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een van de belangrijkste uitdagingen die 
in het kader van Horizon 2020 moeten 
worden aangepakt, is de noodzaak tot 
bevordering van veilige Europese 
samenlevingen in de context van 
toenemende wereldwijde onderlinge 
afhankelijkheid en de overgang naar 
digitale samenlevingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 209
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 5 – deel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenlevingen van tegenwoordig 
worden geconfronteerd met ernstige 
veiligheidsproblemen, die toenemen qua 
schaal en raffinement. Deze problemen 
vinden hun oorzaak in ontwikkelingen 
variërend van georganiseerde misdaad en 
terrorisme tot grensoverschrijdende 
illegale activiteiten en natuurrampen en 
door de mens veroorzaakte rampen, die 
een bedreiging vormen voor de 
grondbeginselen van onze samenlevingen 
en deze dreigen te destabiliseren. 
Bovendien vormen cybercriminaliteit en 
inbreuken op privacy een gevaar voor de 
werking van het Internet en alle diensten 
die via het internet lopen. Ter 
ondersteuning van EU-beleid om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden, is actie 
geboden voor innovatie in de 
veiligheidssector. Maatregelen zijn met 
name nodig om het potentieel van de 
informatie- en 
communicatietechnologieën en 
aanverwante diensten te benutten om aan 
de uitdagingen in verband met veiligheid 
het hoofd te bieden. Doel is de mazen in 
Europa's beveiliging aan te pakken door 
ontwikkeling en inzet van innovatieve 
ICT-oplossingen ter bestrijding, 
voorkoming en inperking van ernstige en 
georganiseerde criminaliteit (met inbegrip 
van cybercriminaliteit) en terrorisme, 
versterking van het beheer van onze 
externe grenzen, en opbouw van 
capaciteit tegen natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen zoals 
bosbranden, aardbevingen, 
overstromingen en stormen. Deze 
doelstelling omvat ook de ontwikkeling 
van ICT-technologieën, -apparatuur en -
diensten voor de preventie, het beheer en 
herstel van cyberaanvallen en storingen 
van ICT-infrastructuren, het wekken van 
vertrouwen en veiligheid online, en het 
beschermen van de persoonlijke 

Schrappen
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levenssfeer en persoonsgegevens. Aan 
deze doelstellingen moet, als horizontale 
prioriteit, worden tegemoetgekomen, 
terwijl tegelijkertijd de ethiek, de privacy 
en de grondrechten van burgers worden 
beschermd.

Or. en

Amendement 210
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 5 – deel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 2 schrappen

Or. en

Amendement 211
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 5 – deel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. SYNERGIEËN EN 
COMPLEMENTARITEIT MET 
BESTAANDE INITIATIEVEN

Schrappen

Een KIG zoals hierboven beschreven zou 
een aanvulling vormen op een aantal EU-
initiatieven op dit thematische gebied.
Een KIG voor slimme veilige 
samenlevingen zal bijdragen tot de 
doelstellingen van Horizon 2020. De KIG 
zal voortbouwen op de resultaten van de 
talloze KP-onderzoeksprojecten op dit 
gebied – in het bijzonder die projecten die 
zijn gefinancierd in het kader van 
beveiliging, vertrouwen in en beveiliging 
van ICT, de toekomst van internet en 
sociaaleconomische wetenschappen en 
menswetenschappen. Het zal ook 
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rekening houden met relevante 
activiteiten van het GCO.
Daarnaast zal worden samengewerkt met 
de relevante EU-agentschappen, zoals 
Frontex (op het gebied van 
grensbewaking), Europol (in de strijd 
tegen ernstige internationale criminaliteit 
en terrorisme), Enisa (inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging) en Cepol (de 
Europese Politieacademie).
Een KIG op dit gebied zou een aanvulling 
vormen op deze activiteiten, aangezien de 
nadruk zou liggen op transdisciplinaire 
activiteiten binnen de kennisdriehoek, met 
een sterke focus op innovatieve producten 
en diensten en 
ondernemerschapsonderwijs.

Or. en

Amendement 212
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 5 – deel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. CONCLUSIE

Een KIG die zich richt op de bredere rol 
van ICT inzake innovatie voor veilige 
samenlevingen, en sterk de nadruk legt op 
het omvormen van de onderwijsagenda op 
dit gebied, zou zeer geschikt zijn om de 
hierboven geschetste uitdagingen het 
hoofd te bieden. Daarnaast voldoet zij ook 
aan de criteria die voor de selectie van 
KIG-thema's in de SIA zijn aangegeven:
• zij biedt een antwoord op een 
belangrijke economische en 
maatschappelijke uitdaging (de noodzaak 
om mazen in de beveiliging terug te 
dringen en bedreigingen van de veiligheid 
te voorkomen, terwijl tegelijkertijd 
rekening wordt gehouden met 
maatschappelijke aspecten) en draagt bij 

Schrappen
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tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
agenda en de doelstellingen ervan inzake 
werkgelegenheid, innovatie, onderwijs en 
sociale inclusie;
• de focus van deze KIG is afgestemd op 
de in Horizon 2020 omschreven 
prioriteiten en vormt een aanvulling op 
andere EU-activiteiten op dit gebied;
• de KIG kan investeringen en 
langetermijntoezeggingen van het 
bedrijfsleven mobiliseren en biedt 
mogelijkheden voor verschillende 
opkomende producten en diensten;
• zij creëert een duurzaam en systemisch 
effect in termen van nieuw opgeleide 
mensen met ondernemingszin alsmede 
nieuwe technologieën, bedrijven en 
diensten; zij zal nieuwe technologische 
ontwikkelingen en maatschappelijke 
innovatie stimuleren;
• de KIG zal voortbouwen op een sterke 
onderzoeks- en wetenschapsbasis en 
belanghebbenden in onderwijs en 
innovatie die anders niet bijeen zouden 
komen, samenbrengen om nieuwe kennis, 
concepten, bedrijfsmodellen, 
benaderingen en strategieën te 
ontwikkelen voor het aanpakken van 
beveiligingsuitdagingen waarvoor 
samenlevingen zich gesteld zien;

Or. en

Amendement 213
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet schrappen

Or. en



AM\906377NL.doc 115/122 PE492.619v01-00

NL

Amendement 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke mobiliteit Stedelijke mobiliteit, intelligente en 
duurzame ontwikkeling.

Or. en

Amendement 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het thema "slim, groen en geïntegreerd 
vervoer" is vastgesteld als een van de 
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen 
die zullen worden aangepakt in het kader 
van Horizon 2020. Het Witboek vervoer 
van 2011 versterkt het belang van 
maatregelen op dit gebied gedurende het 
komende decennium Stedelijke mobiliteit 
is bij uitstek een lastige opgave. Dit 
vraagstuk raakt aan verschillende 
onderwerpen, zoals vervoer (inclusief 
nieuwe concepten inzake mobiliteit, de 
organisatie van vervoer, logistiek, 
veiligheid en beveiliging van 
vervoerssystemen), milieukwesties 
(terugdringen van broeikasgassen, 
luchtvervuiling en lawaai), stedelijke 
planning (nieuwe concepten om wonen en 
werken dichter bij elkaar te brengen), en 
heeft een belangrijk effect op zowel 
economisch als maatschappelijk niveau 
(oprichting van nieuwe bedrijven, 
werkgelegenheid, maatschappelijke 
integratie, strategieën voor huisvesting en 
ruimtelijke ordening). Hoofddoel is het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van 
Europese burgers die – in steeds grotere 

Het thema "slim, groen en geïntegreerd 
vervoer" is vastgesteld als een van de 
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen 
die zullen worden aangepakt in het kader 
van Horizon 2020. Het Witboek vervoer 
van 2011 versterkt het belang van 
maatregelen op dit gebied gedurende het 
komende decennium Stedelijke mobiliteit 
is bij uitstek een lastige opgave. Zij moet 
worden aangepakt met behulp van een 
geïntegreerde, holistische benadering en 
dient daarbij nadrukkelijk rekening te 
houden met de interactie met andere 
vraagstukken in een ruimtelijke context. 
Dit vraagstuk raakt aan verschillende 
onderwerpen, zoals vervoer (inclusief 
nieuwe concepten inzake mobiliteit, de 
organisatie van vervoer, logistiek, 
veiligheid en beveiliging van 
vervoerssystemen), milieukwesties 
(terugdringen van broeikasgassen, 
luchtvervuiling en lawaai), stedelijke 
planning, het stedelijk en natuurlijk 
landschap (nieuwe concepten om wonen 
en werken dichter bij elkaar te brengen), 
cultureel erfgoed en heeft een belangrijk 
effect op zowel economisch als 
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aantallen – in grote stedelijke 
conglomeraties wonen, waarin een groot 
deel van de economische prestaties van 
Europa wordt gegenereerd.13

maatschappelijk niveau (oprichting van 
nieuwe bedrijven, werkgelegenheid, 
maatschappelijke integratie, strategieën 
voor huisvesting en ruimtelijke ordening). 
Hoofddoel is het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van Europese burgers 
die – in steeds grotere aantallen – in grote 
stedelijke conglomeraties wonen, waarin 
een groot deel van de economische 
prestaties van Europa wordt gegenereerd.13

Or. en

Amendement 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 1 – alinea 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien steden en de stedelijke 
mobiliteit deel uitmaken van een complex 
system met verschillende variabelen moet 
deze KIG naar integratie streven met 
grondgebied, demografie, sociale inclusie, 
economische dynamiek en handel 
alsmede met de aanpassing, de restauratie 
en het behoud van hulpbronnen in de 
vorm van gebouwen en historische 
hulpbronnen. De kennisdriehoek zal 
alleen coherentie vertonen als deze 
punten worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belangrijkste doelstelling van een KIG 
voor stedelijke mobiliteit zal zijn het 
zorgen voor een groener, meer 
geïntegreerd, veiliger en slimmer systeem 
voor stedelijke mobiliteit.

De belangrijkste doelstelling van een KIG 
voor stedelijke mobiliteit en intelligente en 
duurzame ontwikkeling zal zijn het zorgen 
voor een groener, meer geïntegreerd, 
veiliger en slimmer systeem voor stedelijke 
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mobiliteit.

Or. en

Amendement 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zoals hierboven al uiteen is gezet, is dit 
thema van groot belang vanuit een oogpunt 
van maatschappelijk en publiek beleid. Het 
is ook van groot belang vanuit een 
sociaaleconomisch oogpunt, aangezien het 
om belangrijke economische sectoren gaat 
in termen van bbp en werkgelegenheid, 
zoals de automobielindustrie of de 
bouwsector. Stedelijke mobiliteit is 
bovendien gekoppeld aan strategieën voor 
milieubescherming en is volledig ingebed 
in de beleidsterreinen maatschappelijke 
integratie, ruimtelijke ordening, 
huisvesting en stadsplanning.

Zoals hierboven al uiteen is gezet, is dit 
thema van groot belang vanuit een oogpunt 
van maatschappelijk en publiek beleid. Het 
is ook van groot belang vanuit een 
sociaaleconomisch oogpunt, aangezien het 
om belangrijke economische sectoren gaat 
in termen van bbp en werkgelegenheid, 
zoals de automobielindustrie of de 
bouwsector. Stedelijke mobiliteit is 
bovendien gekoppeld aan strategieën voor 
milieubescherming en is volledig ingebed 
in de beleidsterreinen maatschappelijke 
integratie, ruimtelijke ordening, 
huisvesting, stadsplanning en het 
verschaffen van nieuwe kracht aan 
historische stadscentra.

Or. en

Amendement 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor stedelijke mobiliteit is zowel 
in lijn met de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in Horizon 2020 en met de 
strategische doelstellingen van Europa 
2020 voor het verwezenlijken van een 
slimmere, duurzamere koolstofarme en 
geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Een 
KIG op dit thematische gebied zou een 
bijdrage kunnen leveren aan de 

Een KIG voor stedelijke mobiliteit en 
intelligente en duurzame ontwikkeling is 
zowel in lijn met de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in Horizon 2020 en met de 
strategische doelstellingen van Europa 
2020 voor het verwezenlijken van een 
slimmere, duurzamere koolstofarme en 
geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Een 
KIG op dit thematische gebied zou een 
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verschillende strategische doelstellingen 
van Europa 2020, bijvoorbeeld door de 
bevordering van eco-efficiënte 
oplossingen, intelligente ICT-plannen voor 
verkeersregeling en het bieden van 
efficiëntere en betaalbaardere 
vervoersdiensten.

bijdrage kunnen leveren aan de 
verschillende strategische doelstellingen 
van Europa 2020, bijvoorbeeld door de 
bevordering van eco-efficiënte 
oplossingen, intelligente ICT-plannen voor 
verkeersregeling en het bieden van 
efficiëntere en betaalbaardere 
vervoersdiensten.

Or. en

Amendement 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor stedelijke mobiliteit is zowel 
in lijn met de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in Horizon 2020 en met de 
strategische doelstellingen van Europa 
2020 voor het verwezenlijken van een 
slimmere, duurzamere koolstofarme en 
geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Een 
KIG op dit thematische gebied zou een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
verschillende strategische doelstellingen 
van Europa 2020, bijvoorbeeld door de 
bevordering van eco-efficiënte 
oplossingen, intelligente ICT-plannen voor 
verkeersregeling en het bieden van 
efficiëntere en betaalbaardere 
vervoersdiensten.

Een KIG voor stedelijke mobiliteit en 
intelligente en duurzame ontwikkeling is 
zowel in lijn met de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in Horizon 2020 en met de 
strategische doelstellingen van Europa 
2020 voor het verwezenlijken van een 
slimmere, duurzamere koolstofarme en 
geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Een 
KIG op dit thematische gebied zou een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
verschillende strategische doelstellingen 
van Europa 2020, bijvoorbeeld door de 
bevordering van eco-efficiënte 
oplossingen, intelligente ICT-plannen voor 
verkeersregeling en het bieden van 
efficiëntere en betaalbaardere 
vervoersdiensten.

Or. en

Amendement 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat stedelijke mobiliteit van nature een 
systemisch karakter heeft, zou een KIG op 

Stedelijke mobiliteit en toegankelijkheid 
hebben van nature een systemisch karakter
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dit gebied veel kansen kunnen bieden voor 
innovatie in de gehele innovatieketen, 
zoals de ontwikkeling van multimodale 
vervoerssystemen en slimmere en 
duurzamere vervoersoplossingen.

Het complexe karakter van steden, 
coherentie van de kennisdriehoek, de 
uitvoering van projecten in het veld 
vereisen een integrale benadering. Een 
KIG op dit brede gebied zou veel kansen 
kunnen bieden voor innovatie in de gehele 
innovatieketen, zoals de ontwikkeling van 
multimodale vervoerssystemen en 
slimmere en duurzamere 
vervoersoplossingen.

Or. en

Amendement 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor stedelijke mobiliteit bouwt 
voort op een degelijke technologische en 
industriële basis en biedt potentieel voor 
nieuwe producten en diensten, in het 
bijzonder op gebieden als duurzame 
planning en eco-industrieën.

Een KIG voor stedelijke mobiliteit en 
slimme en duurzame ontwikkeling bouwt 
voort op een degelijke technologische en 
industriële basis en biedt potentieel voor 
nieuwe producten en diensten, in het 
bijzonder op gebieden als duurzame 
planning en eco-industrieën.

Or. en

Amendement 223
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 – deel 2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG inzake stedelijke mobiliteit zal 
zich richten op die activiteiten van de 
kennisdriehoek die voordeel kunnen 
hebben bij aanvullende EU-ondersteuning, 
met name via het EIT. In werkelijkheid zal 
de belangrijkste meerwaarde van een KIG 
op dit gebied zijn gelegen in de rol die zij 
kan spelen bij het integreren van de drie 
pijlers van de kennisdriehoek en genereren 
van een systemische verandering van de 

De KIG inzake stedelijke mobiliteit en 
intelligente en duurzame ontwikkeling zal 
zich richten op die activiteiten van de 
kennisdriehoek die voordeel kunnen 
hebben bij aanvullende EU-ondersteuning, 
met name via het EIT.

Bij alle projecten voor toegankelijkheid en 
mobiliteit moet rekening worden 
gehouden met de territoriale dimensie, de 
economische dynamiek, de demografische 
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wijze waarop de betrokken innovatie-
actoren samenwerken. Daarnaast ligt bij de
KIG de nadruk op door de mens gestuurde 
innovatie, zodat studenten, onderzoekers 
en ondernemers centraal staan bij het werk 
van de KIG, die van fundamenteel belang 
zullen zijn om de hierboven geschetste 
uitdagingen aan te pakken. Er zal derhalve 
sprake zijn van een sterke nadruk op 
onderwijs en opleiding, ondernemerschap 
en exploitatie van resultaten, bv. door de 
ontwikkeling van vaardigheden en kennis 
van mensen die in lokale en regionale 
overheden werken op het gebied van 
stedelijk vervoer (levenslang leren, 
personeelsuitwisselingsprogramma's/beroe
psopleiding), door het aanbieden van 
specifieke hogeronderwijsprogramma's 
voor stedelijke mobiliteit 
(zomercursussen/uitwisselingen), waarbij 
innovatieve concepten voor vervoer 
succesvol op de markt worden gebracht 
(steun voor spin-offs en starters uit 
universiteiten en onderzoeksinstellingen, 
enz.). Daarnaast zou het idee van een 
colocatie kunnen worden versterkt binnen 
een KIG die zich op dit thema richt, 
aangezien dit thematische gebied van 
nature een sterke lokale en regionale 
dimensie heeft.

impact en de gevolgen voor de bevolking, 
het behoud van het stedelijk landschap en 
het vermogen om economische en 
culturele hulpbronnen aan te trekken.
In werkelijkheid zal de belangrijkste 
meerwaarde van een KIG op dit gebied zijn 
gelegen in de rol die zij kan spelen bij het 
integreren van de drie pijlers van de 
kennisdriehoek en genereren van een 
systemische verandering van de wijze 
waarop de betrokken innovatie-actoren 
samenwerken. Daarnaast ligt bij de KIG de 
nadruk op door de mens gestuurde 
innovatie, zodat studenten, onderzoekers 
en ondernemers centraal staan bij het werk 
van de KIG, die van fundamenteel belang 
zullen zijn om de hierboven geschetste 
uitdagingen aan te pakken. Er zal derhalve 
sprake zijn van een sterke nadruk op 
onderwijs en opleiding, ondernemerschap 
en exploitatie van resultaten, bv. door de 
ontwikkeling van vaardigheden en kennis 
van mensen die in lokale en regionale 
overheden werken op het gebied van 
stedelijk vervoer (levenslang leren, 
personeelsuitwisselingsprogramma's/beroe
psopleiding), door het aanbieden van 
specifieke hogeronderwijsprogramma's 
voor stedelijke mobiliteit 
(zomercursussen/uitwisselingen), waarbij 
innovatieve concepten voor vervoer 
succesvol op de markt worden gebracht 
(steun voor spin-offs en starters uit 
universiteiten en onderzoeksinstellingen, 
enz.). Daarnaast zou het idee van een 
colocatie kunnen worden versterkt binnen 
een KIG die zich op dit thema richt, 
aangezien dit thematische gebied van 
nature een sterke lokale en regionale 
dimensie heeft.

Or. en

Amendement 224
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet 7
Biomimetisme
Biomimetisme en bio-inspiratie kunnen 

werktuigen zijn voor het ontwerpen van 
innovatieve materialen en systemen. 
Materialen die in de natuur worden 
aangetroffen vertonen vaak een 
combinatie van een groot aantal 
inspirerende eigenschappen, zoals 
sofisticatie, miniaturisering, 
hiërarchische organisaties, hybridisering, 
weerstand en aanpassingsvermogen. Er is 
een multidisciplinaire benadering nodig 
voor het doorvorsen van de door evolutie 
tot stand gekomen basiscomponenten en 
bouwbeginselen, zodat kan worden 
gekomen tot betrouwbaardere, efficiëntere 
materialen die het milieu ontzien.
Een biomimetische en bio-geïnspireerde 
benadering van materialen is een van de 
meest veelbelovende wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen van de 
komende jaren. Bio-geïnspireerde 
materialen en systemen, materialen met 
aanpassingsvermogen, nanomaterialen, 
hiërarchisch gestructureerde materialen, 
driedimensionale composieten, met 
milieueisen compatibele materialen, enz. 
moeten bij de geavanceerde technologieën
de allergrootste aandacht krijgen. Bio-
geïnspireerde selectieve, multifunctionele 
materialen met daarmee verband 
houdende eigenschappen (zoals separatie, 
adsorptie, catalyse, voelvermogen, bio-
voelvermogen, beeldweergave, 
multitherapie) zullen in de nabije 
toekomst verschijnen.
Er bestaat al een steeds groter wordende 
behoefte aan biomimetische en bio-
geïnspireerde materialen omdat in 
verband met nieuwe technische, 
economische of ecologische 
ontwikkelingen of vereisten steeds minder 
oplossingen voor problemen beschikbaar 
zijn. De onderwerpen biomimetisme en 
materialen bevinden zich in het 
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grensgebied tussen de biologie en 
materiaalkunde, de chemie en fysica 
alsmede de biotechnologie en 
informatica; zij vormen een voorname 
internationaal concurrerende onderzoeks-
en innovatiesector voor deze nieuwe eeuw.

Or. en

Amendement 225
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – factsheet 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet 8
Duurzame bouw en energieneutrale 
gebouwen
De Europese bouwsector staat voor steeds 
grotere uitdagingen. Maatschappelijke 
ontwikkelingen als een vergrijzende en 
groeiende bevolking leiden tot een roep 
om meer comfort, een betere mobiliteit en 
meer veiligheid en beveiliging. Bovendien 
is het effect van de bouw op het milieu en 
een duurzame ontwikkeling van 
significant belang. Gebouwen staan voor 
40% van de energiebehoefte van de EU. 
De bouw gebruikt meer grondstoffen dan 
enige andere sector; de totstandbrenging 
en exploitatie van de gebouwde omgeving
nemen een belangrijk deel van het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
voor hun rekening.

Or. en


