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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske 
innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): 
EIT's bidrag til et mere innovativt Europa
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0822),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet 
forslaget (C7–0462/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Ekspertisen inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation, som 
tydeligvis findes i hele EU, er stadig alt 
for ofte fragmenteret. Europa skal 
overvinde denne mangel på strategisk 
samarbejde på tværs af grænser – lande, 
sektorer og fagområder. Innovation som 
et bredt begreb styret af den offentlige 

                                               
1 EUT C , , s. .
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interesse – der fokuserer på social 
indvirkning og rækker videre end 
teknologisk og produktorienteret 
innovation, omfatter alle interessenter og 
fremhæver den rolle, som social 
innovation spiller – bør være centralt for 
EIT og dermed bidrage til en reel ændring 
i vores innovationssystemer og 
paradigmer. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) EIT bør bidrage til at fremskynde 
uddannelse, forskning og innovation som 
et centralt værktøj, både til at opnå en 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomisk model, og til at skabe og 
fastholde fremtidig beskæftigelse. Ud over 
at bidrage til disse mål bør SID generere 
instrumenter baseret på de store sociale 
udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) EIT's aktiviteter og projekter bør 
omfatte udnyttelse og stimulering af 
investeringer fra den private sektor samt 
et frugtbart samarbejde mellem 
uddannelses- og forskningsinstitutter, 
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herunder forsknings- og 
teknologiorganisationer, virksomheder, 
regeringer og borgere, ligesom det kan 
være et værktøj til at etablere 
samarbejdsplatforme og værktøjer som 
åbne netværk, åbne standarder, klynger, 
deling af viden og idéer, hovedsagelig i 
universitetsnetværk.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) EIT bør sikre, at alle relevante 
aktører inddrages, og bør samtidig 
tilvejebringe mere innovative værktøjer til 
håndtering af industriel ejendomsret i 
forbindelse med globalisering og 
digitalisering af økonomien.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2e) EIT's vigtigste rolle er at sikre større 
integration af de enkelte dele i 
videntrekanten, som består af forskning, 
innovation og uddannelse, behovet for at 
fremme politikker, der skal styrke 
samarbejdet mellem uddannelsessystemer, 
forskning og erhvervsliv samt udvikle nye 
studieplaner og ph.d.-programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2f) I denne henseende er EIT EU's 
effektive organ til at håndtere nye 
opståede behov, finde innovative 
løsninger og styrke deres indvirkning på 
samfundet. Ved at indføre en kultur 
præget af åbenhed, gennemsigtighed og 
engagement udadtil kan EIT aktivt 
fremme indførelsen og accepten af ny 
innovation i samfundet som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den første SID bør omfatte detaljerede 
specifikationer og kommissorium for 
EIT's virksomhed, retningslinjerne for 
samarbejdet mellem bestyrelsen og videns-
og innovationsfællesskaberne (i det 
følgende benævnt VIF'er) og de nærmere 
regler for finansieringen af VIF'erne —

(3) Kommissoriet for EIT's rolle og videns-
og innovationsfællesskaberne (i det 
følgende benævnt VIF'er), 
retningslinjerne for samarbejdet mellem 
bestyrelsen og VIF'erne samt de nærmere 
regler for finansieringen af VIF'erne er 
fastlagt i forordning (EF) nr. 294/2008.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle bestemmelser
Den strategiske innovationsdagsorden for 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, som er anført i bilaget, 
vedtages hermed.

Denne afgørelse fastlægger den 
strategiske innovationsdagsorden ("SID") 
for Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi ("EIT") for perioden fra 
2014 til 2020.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Målsætning
er for den 
strategiske 
innovations
dagsorden
1. Den 
strategiske 
innovations
dagsorden 
(SID) 
skitserer de 
prioriterede 
områder for 
EIT i 
perioden 
2014-2020 
samt 
instituttets 
operationsfo
rmer. SID er 
derfor et 
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centralt 
værktøj til at 
fastlægge 
den 
strategiske 
kurs for 
EIT, 
samtidig 
med at det 
selv får 
mulighed 
for at 
definere 
metoderne 
og midlerne 
til at nå de 
fastsatte 
mål.
2. SID skal 
gøre 
samarbejdet 
mellem 
politikkerne 
og 
sammenhæn
gen mellem 
deres 
forskellige 
instrumente
r lettere 
samt skabe 
synergier 
med hensyn 
til 
innovations
politik ved at 
anvende en 
sand 
holistisk 
tilgang med 
fokus på de 
store 
samfundsm
æssige 
udfordringe
r.

3. SID er et 
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centralt 
værktøj til 
innovations
politik, 
jobskabelse 
og 
bæredygtig 
udvikling, 
herunder 
betingelsern
e for at 
skabe 
beskæftigels
e til unge 
tidligere 
studerende 
på SID-
projekter.
4. SID skal 
spille en 
central rolle 
med hensyn 
til at finde 
løsninger i 
krisetider, 
eftersom den 
er afgørende 
i forhold til 
at tiltrække 
unge 
mennesker 
til de nye 
jobtyper, og 
sikre, at nye 
og 
eksisterende 
uddannelses
programmer 
fremmer 
unges 
adgang til 
arbejdsmark
edet.
5. SID skal 
gennemføre
s i 
overensstem
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melse med 
forordning 
(EF) 
nr. 294/2008

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
Generelle prioriteter
1. EIT skal 
bidrage til 
udviklingen 
af et 
videnskabeli
gt grundlag 
af høj 
kvalitet ved 
at fremme 
mobilitet på 
tværs af 
grænser –
faglige, 
sektorbeste
mte og 
nationale –
og ved at 
inddrage 
iværksætter
kultur og 
risikovilligh
ed i 
innovative 
postgraduat
e-
uddannelser
.
2. EIT skal 
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bekæmpe 
fragmenteri
ng via 
langsigtede 
integrerede 
partnerskab
er og opnå 
kritisk 
masse via 
dets 
europæiske 
dimension i 
en bred og 
afbalanceret 
geografisk 
dækning og 
dermed 
fungere som 
katalysator 
med 
fleksibilitet 
til at afprøve 
nye 
innovations
modeller, 
nære talent 
på tværs af 
grænserne 
og skabe et 
internationa
lt anerkendt 
kvalitetsmær
ke. Gennem 
en 
intelligent 
strategi for 
menneskelig
e ressourcer, 
herunder 
systematisk 
brug af 
intern og 
ekstern 
ekspertise, 
og interne 
forvaltnings
procedurer, 
skal EIT 
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udvikle sig 
til en 
referenceins
titution for 
innovativ 
forvaltning.
3. EIT skal 
konsolidere 
og 
yderligere 
øge sin rolle 
som en 
"investor", 
der udvikler 
og gør det 
muligt for 
eksisterende 
ekspertisece
ntre på alle 
niveauer 
inden for 
forskning, 
erhvervsliv 
og højere 
uddannelse i 
Europa at 
samles og 
fremme 
deres 
langsigtede 
systematiske 
samarbejde. 
EIT skal 
sigte efter at 
sætte skub i 
teknologiove
rførsel og 
-kommercial
isering og 
udvikle nye 
projekter 
inden for 
eksisterende 
virksomhede
r eller skabe 
nye 
innovative 
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virksomhede
r.
4. EIT skal 
udnytte sin 
fleksibilitet 
til at fremme 
forenkling, 
der 
gennemføre
s på en 
ansvarlig 
måde med 
henblik på 
at skabe 
effektive 
resultater, 
fremme 
innovations
gennembrud 
og 
erhvervslivet
s 
inddragelse.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1c

Videns- og 
innovationsf
ællesskaber 
(VIF'er)
1. EIT skal 
give 
VIF'erne en 
strategisk 
indfaldsvink
el og 
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koordinere 
og overvåge 
dem med 
fuld 
hensyntagen 
til deres 
selvstændig
hed og give 
dem plads til 
bottom-up-
initiativer, 
samtidig 
med at det 
skal sikre 
gennemsigti
gheds- og 
ansvarlighe
dsprocedure
r.  EIT skal 
sikre, at 
VIF'erne 
arbejder ud 
fra et 
gennemsigti
gt grundlag 
og tager 
hensyn til 
alle 
deltageres 
interesser, 
både de, der 
allerede er 
involverede, 
og 
nytilkomne.
2. VIF'er er 
et centralt 
instrument 
for EIT. EIT 
følger altid 
det samme 
princip med 
at lade 
videntrekant
en blive 
fuldt ud 
integreret, 
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og i 
overensstem
melse med 
søjle 2 og 3 i 
Horisont 
2020 skal 
EIT støtte 
oprettelsen 
af VIF'er, 
der kan 
være af 
forskellig 
størrelse og 
varighed, 
afhængigt af 
omstændigh
ederne og de 
problemstilli
nger, der 
skal løses. 
Med hensyn 
til yderligere 
VIF'er skal 
de tildelte 
midler ydes 
på et 
konkurrence
mæssigt 
grundlag 
under 
hensyntagen 
til
projekternes 
kvalitet og 
potentiale. 
3. Kritisk 
masse er 
nødvendig 
for, at EIT 
kan udvikle 
sit fulde 
potentiale 
som et 
førende 
innovationsi
nstitut. Dette 
skal 
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afspejles i 
den støtte, 
der ydes til 
VIF'erne, 
intensiteten 
og 
rækkevidden 
af dets 
udadrettede 
aktiviteter, 
formidlingsk
apaciteten 
og fremme 
af 
internationa
le aktiviteter 
samt dets 
evne til at 
skabe 
forenklede 
procedurer.
4. Et 
betydeligt 
antal 
ekspertisece
ntre i EU's 
medlemsstat
er har ofte 
ikke den 
kritiske 
masse, der 
er 
nødvendig 
for at klare 
sig alene i 
den globale 
konkurrence
. Det samme 
kan ske for 
små VIF'er. 
Deres 
integration i 
EIT 
medfører, at 
de får den 
støtte, 
baggrund og 
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kritiske 
masse, som 
de har brug 
for. 
Deltagelse 
af SMV'er 
og 
inddragelse 
af små 
forskningsor
ganisationer 
samt 
civilsamfun
dets 
organisation
er skal 
sikres.
5. Efter de 
tre første 
VIF'er, som 
er 
vedvarende 
energi 
("KIC 
InnoEnergy
"), 
modvirkning 
af og 
tilpasning til 
klimaændri
nger 
("ClimateKI
C") samt 
fremtidens 
information
s- og 
kommunikat
ionssamfun
d ("EIT ICT 
Labs"), har 
Kommission
en foreslået 
visse 
yderligere 
tematiske 
områder for 
oprettelse af 
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nye VIF'er: 
Produktion 
med høj 
værditilvæks
t, 
Food4future 
– bæredygtig 
forsyningsk
æde fra jord 
til bord, 
innovation 
for sund 
levevis og 
aktiv 
aldring, 
råstoffer –
bæredygtig 
efterforskni
ng, 
udvinding, 
forædling, 
genanvendel
se og 
substitution, 
intelligente 
sikre 
samfund, 
bæredygtig 
brug af 
havene, 
mobilitet i 
byer og 
vand. 
Yderligere 
forslag til 
VIF'er er 
allerede 
blevet nævnt 
i forskellige 
platforme, 
som f.eks. et 
VIF for 
bæredygtig 
brug af 
havene og 
andre 
forslag som 
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innovation 
inden for 
sundhed og 
menneskers 
medindflyde
lse eller 
vand. EIT 
skal selv 
kunne 
tilrettelægge 
den 
fremtidige 
VIF-
udvælgelses
proces, som 
skal række 
videre end 
top-down-
processen og 
omfatte et 
konkurrence
dygtigt og 
åbent 
ansøgningss
ystem for 
nye VIF'er.
6. EIT skal 
være partner 
for VIF'erne 
i hele 
programmet
s 
kontraktmæ
ssige løbetid 
(7-15 års 
varighed 
eller anden 
aftalt 
periode). 
Når denne 
periode 
udløber, og 
såfremt 
VIF'et 
beslutter at 
fortsætte 
uden 
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finansiering 
fra EIT eller 
omdanne sig 
til en eller 
flere 
virksomhede
r for at 
udvikle de 
aktiviteter, 
som den 
tidligere 
VIF har 
taget sig af, 
kan EIT 
beslutte at 
være en fuld 
forretningsp
artner for 
den nye 
enhed.
7. Afkastet 
af EIT's 
investeringe
r i VIF'erne 
skal måles i 
form af 
håndgribelig
e fordele for 
den 
europæiske 
økonomi og 
det 
europæiske 
samfund 
som helhed, 
herunder 
f.eks. 
skabelse af 
nye 
virksomhede
r, produkter 
og tjenester 
på 
eksisterende 
og 
fremtidige 
markeder, 
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bedre 
uddannede 
iværksættere
, nye og 
mere 
attraktive 
jobmulighed
er samt 
tiltrækning 
og 
fastholdelse 
af talent fra 
hele EU og 
andre lande.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1d
Uddannelsespr
ogrammer og -
aktiviteter
1. Et centralt 
punkt i SID er 
at fremme og 
gennemføre 
EIT's 
uddannelsesmi
ssion. Målet er 
at uddanne og 
bibringe 
talenter de 
kvalifikationer, 
den viden og 
den tankegang, 
der er brug for 
i et globalt 
samfund og i 
en 
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videnøkonomi. 
I denne 
henseende skal 
der som led i 
EIT's 
aktiviteter 
udvikles et 
Marie Curie-
stipendium.
2. EIT skal 
udvikle 
uddannelsespr
ogrammer på 
forskellige 
niveauer –
master- og 
ph.d.-
programmer, 
sommerskoler, 
specifikke 
uddannelsespr
ogrammer –
der sikrer den 
langsigtede 
forpligtelse, der 
er nødvendig 
for at skabe 
bæredygtige 
forandringer 
inden for 
videregående 
uddannelse, 
navnlig 
gennem disse 
nye tværfaglige 
EIT-mærkede 
universitetsgra
der. EIT skal 
sigte efter 
national og 
international 
anerkendelse 
af de EIT-
mærkede 
kvalifikationer 
gennem peer-
evalueringer. 
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EIT kan –
selvstændigt 
eller i 
samarbejde 
med andre 
universiteter 
eller 
forskningscent
re i Europa 
eller i 
tredjelande –
tilrettelægge 
programmer 
eller kurser om 
grundlæggende 
og centrale 
fagområder til 
støtte for 
innovation.
3. Disse 
programmer 
kan integreres 
fuldt ud i en 
VIF-aktivitet, 
kan følge af 
diverse 
samarbejde 
med et VIF 
eller kan 
tilrettelægges 
af EIT selv 
eller i 
samarbejde 
med dets 
VIF'er. EIT 
skal give 
VIF'erne 
incitament til 
at deltage i 
samarbejde på 
tværs af 
VIF'erne inden 
for områder, 
som rummer et 
stærkt 
potentiale for 
synergivirknin
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ger, f.eks. via 
fælles 
videreuddannel
seskurser, 
fælles 
forskningsaktiv
iteter, master-
eller ph.d.-
grader eller 
mobilitet 
mellem 
uddannelsesins
titutioner og 
erhvervslivet på 
tværs af 
VIF'erne.
4. For at 
udvide sine 
uddannelsesakt
iviteter til en 
bredere vifte af 
studieforløb, 
forbedre 
virkningen af 
uddannelsesakt
iviteterne og nå 
ud til et bredere 
publikum kan 
EIT og 
VIF'erne 
dække flere 
innovative 
efteruddannels
esaktiviteter, 
herunder 
ledelsesuddann
else, 
skræddersyede 
faglige kurser, 
postgraduate-
moduler eller 
pakker rettet 
mod 
skoleundervisn
ing.
5. EIT skal 
indføre en 
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særlig 
personrettet 
ordning, der 
sikrer, at talent 
som f.eks. 
studerende, 
forskere, 
undervisere og 
iværksættere 
på alle 
karrieretrin 
uden for 
VIF'erne og 
samhusningsce
ntrene får 
adgang til EIT. 
En sådan 
ordning skal 
ikke kun give 
de bedste 
talenter 
mulighed for at 
få gavn af 
innovationsmilj
øerne i 
samhusningsce
ntrene, men 
skal også give 
dem incitament 
til at udnytte 
den erhvervede 
viden og 
knowhow på 
områder uden 
for VIF'erne. 
Typisk kan 
EIT-fonden 
spille en 
betydelig rolle 
på dette 
område.
6. EIT's 
bestyrelse kan 
regelmæssigt 
tilrettelægge 
europæiske 
eller 
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internationale 
konferencer 
om relevante 
spørgsmål, der 
hører under 
dets 
aktivitetsområd
e, og dermed 
omdanne EIT 
til en sand 
europæisk 
korsvej for 
forskere, 
fagfolk, 
undervisere og 
studerende fra 
lande i og uden 
for Europa.
7. EIT skal 
hjælpe med at 
udvikle de 
nødvendige 
menneskelige 
ressourcer til et 
innovativt 
samfund, 
uddanne 
nøgleaktører, 
som f.eks. 
studerende, 
forskere og 
iværksættere, 
og fastsætte 
rammebetingel
ser og bedste 
praksis, hvad 
angår politiske, 
lovgivningsmæ
ssige og 
standardisering
smæssige 
spørgsmål 
inden for deres 
relevante 
sektor.
8. EIT skal 
opfordre til 
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oprettelsen af 
et netværk af 
tidligere EIT-
studerende, der 
kan fremme 
denne deling af 
viden, 
mentorarrange
menter og 
netværksdanne
lse.
9. EIT skal 
sammen med 
Kommissionen 
hjælpe 
VIF'erne med 
at samarbejde 
med regionale 
og lokale 
myndigheder, 
eftersom de 
spiller en vigtig 
rolle i forhold 
til at samle 
virksomheder, 
navnlig 
SMV'er, 
videninstitution
er og offentlige 
myndigheder, 
og skal således 
fungere som 
mægler mellem 
disse 
forskellige 
aktører, 
medlemsstatern
e og EU.

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 1 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1e

Intellektuelle 
ejendomsretti
gheder
1. Med 
hensyn til 
EIT's 
videnskabelig
e 
informationsp
olitik med 
hensyn til 
forskningsdat
a og -
resultater, er 
det EIT's 
generelle 
princip, at der 
skal være 
åben adgang 
til 
publikationer, 
eftersom åben 
adgang 
betragtes som 
et vigtigt 
værktøj til at 
sikre og 
forbedre 
udbredelsen 
af 
videnskabelig
e oplysninger 
i EU. EIT 
skal således 
dække 
omkostninger 
til 
offentliggørel
se af peer-
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evaluerede 
artikler i 
fagtidsskrifter 
med åben 
adgang og til 
anbringelse 
af artikler i 
registre med 
åben adgang.
2. Denne 
politik 
vedrørende 
åben adgang 
er begrænset 
til ikke-
kommerciel 
brug af de 
tilvejebragte 
oplysninger. 
Med hensyn 
til profitstyret 
brug vil EIT 
gøre sine 
egne, 
VIF'ernes og 
forskernes 
intellektuelle 
ejendomsretti
gheder fuldt 
ud gældende.
3. Der er 
udformet 
regler om 
intellektuel 
ejendom, som 
betyder, at 
overskuddet 
fra 
intellektuelle 
ejendomsretti
gheder deles 
mellem EIT, 
forskere, de 
involverede 
virksomheder 
og VIF'et som 
juridisk 
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enhed, alt 
efter den 
enkelte 
situation. 
Dette giver et 
afkast på 
EIT's 
investering.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 1 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1f

EIT headquarters
1. EIT's 
hovedkvarter 
skal tilbyde 
VIF'erne en 
række 
tjenester i 
forbindelse 
med 
horisontale 
spørgsmål, 
hvor 
effektiviteten 
kan 
forbedres, og 
skal 
gennemføre 
andre 
samlede 
politikker 
med samme 
formål.
2. EIT's 
hovedkvarter 
skal udvikle 
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kapacitet til 
systematisk at 
udnytte 
erfaringerne 
fra VIF'erne 
og stille disse 
resultater til 
rådighed for 
det bredere 
innovationsfæ
llesskab. 
EIT's 
hovedkvarter 
skal tilbyde 
VIF'erne en 
række 
tjenester i 
forbindelse 
med 
horisontale 
spørgsmål, 
hvor 
effektiviteten 
kan 
forbedres, og 
gennemfører 
andre 
samlede 
politikker 
med samme 
formål. Med 
tiden skal 
EIT's 
hovedkvarter 
udvikle sig til 
en 
ressourcerig 
database over 
god praksis 
og en reel 
videnpartner 
for 
beslutningsta
gerne.
3. 
Tiltrækning 
og 
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fastholdelse 
af mennesker 
med talent er 
en udfordring 
for EIT's 
hovedkvarter. 
For at sikre 
EIT-kontoret 
de bedste 
talenter og 
kvalifikatione
r skal EIT 
definere en 
klar strategi 
for 
menneskelige 
ressourcer for 
sit team i 
overensstemm
else med EU's 
princip om 
anstændige 
job, men skal 
også give 
muligheder 
ud over 
direkte 
ansættelse, 
som f.eks. 
udstationerin
g eller 
midlertidig 
tilknytning og 
fremme af 
regelmæssige 
udvekslinger 
af personale 
og 
praktikophold 
med andre 
førende 
innovationsce
ntre.
4. Som en 
global aktør 
inden for 
teknologi og 
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innovation 
med absolut 
fokus på 
kompetencer 
skal EIT 
selv have 
fantastiske 
omgivelser. 
Dette vil 
ikke blot 
afspejle den 
betydning, 
som EU som 
helhed 
tillægger sin 
teknologi-
og 
innovations
politik, men 
kan blive et 
yderst vigtigt 
værktøj for 
EIT's 
institutionell
e 
kommunikat
ion, for dets 
internationa
le 
forbindelser 
og for 
konsoliderin
gen af dets 
globale 
kvalitetsmær
ke.
5. For at 
kunne 
udvikle sine 
programmer 
og 
aktiviteter 
korrekt som 
defineret i 
denne 
strategiske 
dagsorden, 
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har EIT 
brug for en 
anden type 
omgivelser. 
Europa-
Parlamentet 
er åbent for 
at give til 
støtte til 
flytningen af 
EIT's 
hovedkvarte
r til Europa-
Parlamentet
s bygninger 
i 
Strasbourg. 
Disse 
bygninger 
har alle 
muligheder 
for at være 
en billig, let 
og hurtig 
løsning på 
placeringen 
af EIT, 
nogle 
VIF'ers 
hovedkvarte
r eller 
samhusning
scentre, 
nystartede 
virksomhede
r, EIT-
fonden, 
netværket af 
tidligere 
EIT-
studerende, 
men også til 
store og små 
konferencer 
arrangeret 
af EIT, 
interne VIF-
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initiativer, 
master- og 
ph.d.-kurser 
og 
uddannelses
programmer 
samt 
teknologi-
eller 
videnskabsu
dstillinger 
og andre 
begivenhede
r.
6. 
Kommission
en 
fremlægger 
sammen 
med EIT's 
bestyrelse i 
2015 en 
undersøgels
e for 
Europa-
Parlamentet 
og Rådet om 
de 
institutionell
e, finansielle 
og logistiske 
betingelser, 
der skal 
opfyldes, før 
EIT's 
hovedkvarte
r kan flyttes 
til Europa-
Parlamentet
s bygninger 
i 
Strasbourg.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 1 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1g

EU-
internt og 
internatio
nalt 
samarbej
de
1. EIT 
skal som 
et 
instrume
nt for 
EU-
samarbej
de 
mellem 
alle 
interesse
nter i 
videntrek
anten 
arbejde 
både 
sammen 
med og 
som 
suppleme
nt til –
ikke i 
konkurre
nce med 
–
forskning
s- og 
uddannel
sesinstitut
ioner i 
alle 
medlemss
taterne, 
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navnlig 
sammensl
utninger 
af 
universite
ter, 
erhvervso
rganisati
oner, 
klynger 
og 
forskning
sorganisa
tioner.
2. I tæt 
samarbej
de med 
VIF'erne 
skal EIT 
udvikle 
en stærk 
internatio
nal 
strategi, 
som 
udpeger 
og 
etablerer 
kontakt 
med 
relevante 
og 
potentiell
e 
partnere 
både i og 
uden for 
EU. Ved 
at skabe 
et stærkt 
EIT-
mærke 
(gennem 
medarbej
dernes 
kompeten
cer og 
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kvaliteten 
af dets 
aktiviteter
, 
publikati
oner samt 
en 
prestigefy
ldt 
placering
) og 
etablere 
strategisk
e 
forbindel
ser med 
centrale 
partnere 
fra hele 
verden 
kan EIT i 
sig selv 
blive 
yderst 
attraktiv 
og kan 
gøre 
partnerne 
i 
VIF'erne 
endnu 
mere 
attraktive
.
3. EIT 
skal 
etablere 
et 
regelmæs
sigt 
interesse
ntforum 
med det 
formål at 
fremme 
interaktio
n og 



PR\902884DA.doc 41/63 PE489.613v01-00

DA

gensidig 
læring i 
forhold 
til det 
bredere 
innovatio
nsfælless
kab fra 
videntrek
anten og 
med 
inddragel
se af 
nationale 
og 
regionale 
myndighe
der.
4. EIT 
skal 
systemati
sk 
udnytte 
eksisteren
de 
sammensl
utninger 
af 
universite
ter, 
erhvervso
rganisati
oner, 
forskning
scentre 
og 
klyngeorg
anisation
er som 
platform 
for 
videnudv
eksling 
og 
udbredels
e af 
resultater
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.
5. EIT 
skal
udvikle 
en 
mekanis
me, der 
yderligere 
kan 
fremme 
synergivir
kningen 
mellem 
EIT, dets 
VIF'er og 
andre 
EU-
initiativer
, som 
f.eks. et 
årligt 
møde 
mellem 
EIT, 
VIF'erne 
og 
Kommissi
onens 
relevante 
tjenestegr
ene.
6. EIT 
skal 
anvendes 
som et 
centralt 
instrume
nt i EU til 
globalt 
samarbej
de inden 
for 
teknologi 
og 
innovatio
n.
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Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 1 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1h
EIT og 
andre 
EU-
instrume
nter
1. EIT og 
VIF'er 
skal som 
det eneste 
instrume
nt, som 
fuldender 
videntrek
anten, 
skabe 
yderligere 
mulighed
er inden 
for 
innovatio
n, 
iværksætt
erkultur 
og 
industriel
t miljø for 
"Marie 
Curie"-
forskere 
og 
"Erasmu
s for 
Alle"-stu
derende .
2. Med 
udgangsp
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unkt i 
sine 
karakteri
stika skal 
VIF'erne 
udgøre 
kernen i 
den 
paneurop
æiske 
innovatio
nspolitik 
og 
-ordning, 
fælles 
teknologii
nitiativer, 
som er et 
vigtigt 
instrume
nt til at 
bekæmpe 
fragment
ering 
inden for 
forskning
, bør 
koordiner
es bedre, 
og der 
bør 
defineres 
en 
progressi
v tilgang 
mellem 
de to 
instrume
nter. De 
fælles 
teknologii
nitiativer 
og de 
nyetabler
ede 
offentlig-
private 
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partnersk
aber 
udgør 
platforme 
til 
fremme 
af 
industridr
evet 
forskning 
i stor 
skala og 
bør have 
samme 
udgangsp
unkt som 
SID med 
hensyn til 
fremme 
af 
bæredygti
g, 
omfordel
ende og 
konkurre
ncedygtig 
vækst.
3. EIT 
skal 
styrke 
interaktio
n med 
EU's 
samhørig
hedspoliti
k ved at 
tage fat 
om 
forbindel
serne 
mellem 
de lokale 
og 
globale 
aspekter 
af 
innovatio
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n. 
Samhusn
ingscentr
e skal 
støtte 
samarbej
de på 
tværs af 
grænser 
og er 
placeret, 
så de kan 
gøre brug 
af 
forskellig
e 
tilskudsor
dninger 
fra deres 
respektive 
regioner. 
Samhusn
ingscentr
ene skal 
spille en 
vigtig 
rolle i 
indsatsen 
for at 
styrke de 
lokal-
globale 
forbindel
ser.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I fremtiden skal der gives klarere I fremtiden skal der gives klarere 
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retningslinjer upstream efter 
udvælgelsesprocessen for at sikre, at alle 
VIF'er har de samme grundlæggende 
strategiske kendetegn, men kan benytte 
forskellige tilgange i deres organisation 
samt gennemførelses- og 
finansieringstilgange. Endelig udgør det 
samlede antal VIF'er på tre endnu ikke den 
kritiske masse, der er nødvendig for, at EIT 
kan udvikle sit fulde potentiale som et 
førende innovationsinstitut. Med kun tre 
VIF'er er der begrænsede muligheder for at 
opnå fælles VIF-fordele som følge af 
tilgrænsende innovationsmuligheder og 
stordriftsfordele med hensyn til 
administration og formidling. Dette betyder 
også, at EIT ikke har en tilstrækkelig 
størrelse til virkelig at fungere som en 
europæisk institution i sig selv. Der er 
derfor behov for flere VIF'er for at EIT kan 
opnå den kritiske masse, der er nødvendig 
for at være mere end blot "summen af de 
forskellige dele". Hvis EIT skal udforske 
nye modeller for innovationsforvaltning og 
-administration gennem VIF'erne, skal der 
oprettes et begrænset antal yderligere 
partnerskaber, så EIT's erfaringer kan 
baseres på en større population.

retningslinjer upstream efter 
udvælgelsesprocessen for at sikre, at alle 
VIF'er har de samme grundlæggende 
strategiske kendetegn, men kan benytte 
forskellige tilgange i deres organisation 
samt gennemførelses- og 
finansieringstilgange. Endelig udgør det 
samlede antal VIF'er på tre endnu ikke den 
kritiske masse, der er nødvendig for, at EIT 
kan udvikle sit fulde potentiale som et 
førende innovationsinstitut. Med kun tre 
VIF'er er der begrænsede muligheder for at 
opnå fælles VIF-fordele som følge af 
tilgrænsende innovationsmuligheder og 
stordriftsfordele med hensyn til 
administration og formidling. Dette betyder 
også, at EIT endnu ikke har en 
tilstrækkelig størrelse til virkelig at fungere 
som en europæisk institution i sig selv.

EIT som et reelt institut
EIT skal være mere end blot "summen af 
de forskellige dele", som i dag er 
VIF'erne. EU har brug for et 
kvalitetsmærke for innovation, at blive 
synlig internationalt, og dette kan opnås 
ved at give EIT et bredt og inklusivt 
aktivitetsområde.
Der er derfor behov for flere VIF'er for at 
EIT kan opnå en kritisk masse. Hvis EIT 
skal udforske nye modeller for 
innovationsforvaltning og -administration 
gennem VIF'erne, skal der oprettes et 
begrænset antal yderligere partnerskaber, 
så EIT's erfaringer kan baseres på en større 
population.

EIT sigter mod at konsolidere og 
yderligere udvikle sin rolle som en 
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"investor", der nærer og gør det muligt 
for eksisterende ekspertisecentre inden for 
forskning, erhvervsliv og højere 
uddannelse i Europa at samles og fremme 
deres langsigtede systematiske 
samarbejde.
EU har imidlertid ikke råd til at miste 
eller spilde viden. Med dette in mente skal 
EIT ligeledes omfatte universitetsnetværk 
ud over de netværk, som allerede deltager 
i VIF'erne, samt Marie Curie-støtte til 
innovation, og arbejde tæt sammen og 
koordinere med fælles 
teknologiinitiativer, regionale 
innovations- og 
gennemførelsesfællesskaber og andre 
innovative former for gennemførelse eller 
fremme af forskning, som kan gå 
sammen, herunder mindre VIF'er. Selv 
om forskning ikke er et centralt mål for de 
eksisterende VIF'er, skal EIT fremme en 
tværfaglig tilgang til innovation og støtte 
udvikling af ikke-teknologisk, 
organisatorisk systeminnovation og 
offentlig sektor-innovation som et 
nødvendigt supplement til de eksisterende 
samt til eventuelle fremtidige 
innovationsaktiviteter. 

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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gennem VIF'er.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"EIT-investortilgangen" har fokus på 
kortlægningen af de bedste strategiske 
muligheder og udvælgelse af en portefølje 
af partnerskaber i verdensklasse – VIF'erne 
– med henblik på at skabe resultater. Som 
led i denne tilgang tildeler EIT de årlige 
støttebeløb til VIF'erne på grundlag af 
deres resultater og de aktiviteter, der indgår 
i deres forretningsplaner. Vurderingen af 
forretningsplaner vil blive understøttet af
eksterne uafhængige eksperter. I den 
forbindelse skal EIT ikke kun udstikke 
brede retningslinjer og visioner, men skal 
give VIF'erne passende støtte og overvåge 
deres præstationer. Samtidig gives 
VIF'erne betydeligt råderum til at fastlægge 
deres interne strategier og organisation og 
til at gennemføre deres aktiviteter og 
mobilisere det nødvendige talent og de 
nødvendige ressourcer.

"EIT-investortilgangen" har fokus på 
kortlægningen af de bedste strategiske 
muligheder og udvælgelse af en portefølje 
af partnerskaber i verdensklasse – VIF'erne 
– med henblik på at skabe resultater. Som 
led i denne tilgang tildeler EIT de årlige 
støttebeløb til VIF'erne på grundlag af 
deres resultater og de aktiviteter, der indgår 
i deres forretningsplaner efter en klar, 
gennemsigtig og offentlig procedure. 
Vurderingen af forretningsplaner vil blive 
understøttet af eksterne uafhængige 
eksperter. I den forbindelse skal EIT ikke 
kun udstikke brede retningslinjer og 
visioner, men skal give VIF'erne passende 
støtte og overvåge deres præstationer. 
Samtidig gives VIF'erne betydeligt 
råderum til at fastlægge deres interne 
strategier og organisation og til at 
gennemføre deres aktiviteter og mobilisere 
det nødvendige talent og de nødvendige 
ressourcer.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – underpunkt 2.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT støtter aktivt de indledende tre VIF'er 
for derved at styrke deres potentiale og 
indvirkning og deres bidrag til målene i 
Horisont 2020. Med tiden vil VIF'erne 
udvide deres indledende portefølje af 
aktiviteter for at udnytte nye 
markedsmuligheder eller 
samfundsmæssige muligheder. For at støtte 
denne udvikling udformer og fastlægger 
EIT i tæt samarbejde med hvert VIF 
skræddersyede samfinansieringsstrategier, 
som samtidig understøtter de strategiske 
aktiviteter fra EIT's perspektiv.

EIT støtter aktivt de indledende tre VIF'er 
for derved at styrke deres potentiale og 
indvirkning og deres bidrag til målene i 
Horisont 2020. Med tiden vil VIF'erne 
udvide deres indledende portefølje af 
aktiviteter for at udnytte nye 
markedsmuligheder eller 
samfundsmæssige muligheder. For at støtte 
denne udvikling udformer og fastlægger 
EIT – på en klar, gennemsigtig og 
offentlig pålidelig måde - i tæt samarbejde 
med hvert VIF skræddersyede 
samfinansieringsstrategier, som samtidig 
understøtter de strategiske aktiviteter fra 
EIT's perspektiv.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – underpunkt 2.1.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Løftestangseffekten er et af de vigtigste 
mål for EIT's brug af EU's midler. EIT 
og VIF'erne bør også sigte efter synergier 
med relevante EU-initiativer samt med 
nye ekspertisecentre, samfund eller 
innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – underpunkt 2.1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For yderligere at forbedre indvirkningen og 
skabe incitament til innovation på nye 
områder af samfundsmæssige udfordringer 
vil EIT gradvist udvide sin portefølje af 
VIF'er. Ved at benytte en trinvis tilgang, 
hvor nye VIF'er oprettes løbende, sikrer 
EIT, at erfaringerne fra de tidligere runder 
udnyttes effektivt, og at der kun oprettes 
VIF'er inden for områder, som rummer et 
klart innovationspotentiale og ekspertise i 
verdensklasse, der kan bygges videre på. I 
perioden 2014-2020 oprettes nye VIF'er 
derfor i to bølger, dvs. tre nye VIF'er i 
både 2014 og 2018, så EIT når op på en 
portefølje på ni VIF'er i perioden 2014-
2020 (svarende til ca. 40-50 
samhusningscentre i hele EU). En 
potentiel ny udvælgelsesproces for VIF'er i 
2018 skal i høj grad baseres på resultaterne 
af en grundig ekstern evaluering af EIT og 
de eksisterende VIF'er, herunder en 
vurdering af VIF'ernes økonomiske og 
samfundsmæssige indvirkning og EIT's 
bidrag til styrkelsen af medlemsstaternes 
og EU's innovationskapacitet, og på 
resultaterne af evalueringerne af Horisont 
2020.

For yderligere at forbedre indvirkningen og 
skabe incitament til innovation på nye 
områder af samfundsmæssige udfordringer 
vil EIT gradvist udvide sin portefølje af 
VIF'er. Ved at benytte en trinvis tilgang, 
hvor nye VIF'er oprettes løbende, sikrer 
EIT, at erfaringerne fra de tidligere runder 
udnyttes effektivt, og at der kun oprettes 
VIF'er inden for områder, som rummer et 
klart innovationspotentiale og ekspertise i 
verdensklasse, der kan bygges videre på. I 
perioden 2014-2020 oprettes nye VIF'er 
derfor i to bølger, den første i 2014 og den 
anden i 2018. En potentiel ny 
udvælgelsesproces for VIF'er i 2018 skal i 
høj grad baseres på resultaterne af en 
grundig ekstern evaluering af EIT og de 
eksisterende VIF'er, herunder en vurdering 
af VIF'ernes økonomiske og 
samfundsmæssige indvirkning og EIT's 
bidrag til styrkelsen af medlemsstaternes 
og EU's innovationskapacitet, og på 
resultaterne af evalueringerne af Horisont 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen er nødvendigvis kun et 
udgangspunkt for en analyse af eventuelt 
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nye VIF'er. men kan ikke anses for at 
være udtømmende. Nye VIF'er, herunder 
prioriterede områder og tilrettelæggelsen 
af og tidsplanen for udvælgelsesprocessen 
bør lanceres og udvælges i en åben 
udbudsprocedure i overensstemmelse med 
prioriteterne og målsætningerne i de 
"samfundsmæssige udfordringer" og 
"ledelse i centrale industriteknologier".

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af disse tematiske områder 
kan EIT selvstændigt tilrettelægge den 
fremtidige proces for udvælgelse af 
VIF'er. Gennemførelsen af fremtidige 
indkaldelser af forslag til VIF'er vil i høj 
grad afhænge af klare retningslinjer med 
hensyn til forventninger og krav samt en 
tidsramme, der giver VIF-ansøgerne 
mulighed for at organisere sig solidt både 
retligt og økonomisk, inden de indgiver et 
forslag. VIF'er udvælges i forhold til 
detaljerede kriterier, der er defineret i EIT-
forordningen, og som baseres på de 
overordnede principper om ekspertise og 
innovationsrelevans. Ethvert udvalgt VIF 
vise, hvordan det vil opnå maksimal 
indvirkning inden for det givne område, og 
godtgøre levedygtigheden af dets strategi.

Gennemførelsen af fremtidige indkaldelser 
af forslag til VIF'er vil i høj grad afhænge 
af klare retningslinjer med hensyn til 
forventninger og krav samt en tidsramme, 
der giver VIF-ansøgerne mulighed for at 
organisere sig solidt både retligt og 
økonomisk, inden de indgiver et forslag. 
VIF'er udvælges i forhold til detaljerede 
kriterier, der er defineret i EIT-
forordningen, og som baseres på de 
overordnede principper om ekspertise og 
innovationsrelevans. Ethvert udvalgt VIF 
vise, hvordan det vil opnå maksimal 
indvirkning inden for det givne område, og 
godtgøre levedygtigheden af dets strategi.
De bedst kvalificerede forslag udvælges 
med start i 2014, og efter evalueringen af 
Horisont 2010, EIT og VIF'erne vil der 
være en ny åben udbudsproces, hvor de 
nye VIF'er, der skal starte i 2018, 
udvælges.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 2 – punkt 2.3 – afsnit 5 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I samarbejde med Kommissionen og 
VIF'erne etablere et omfattende system til 
overvågning af: EIT's bidrag til Horisont 
2020; EIT's indvirkning gennem egne 
aktiviteter og VIF-aktiviteter; og VIF-
resultater. EIT vil rapportere om alle sine 
overvågningsaktiviteter i den årlige 
aktivitetsrapport.

I samarbejde med Kommissionen og 
VIF'erne etablere et omfattende system til 
overvågning af: EIT's bidrag til Horisont 
2020; EIT's indvirkning gennem egne 
aktiviteter og VIF-aktiviteter; og VIF-
resultater. EIT vil rapportere om alle sine 
overvågningsaktiviteter i den årlige 
aktivitetsrapport, som sendes til Europa-
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Parlamentet og til Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 4 – punkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's budgetbehov i perioden 2014-2020 er 
på 3,1 mia. EUR og bygger på tre 
hovedbestanddele: de nødvendige udgifter 
til konsolidering af de eksisterende tre 
VIF'er, gradvis udvikling hen imod nye 
VIF'er i henholdsvis 2014 og 2018, 
formidling, udadrettede aktiviteter og 
administrative udgifter.

EIT's budget i perioden 2014-2020 er på 
3,1 mia. EUR og bygger på tre 
hovedbestanddele: de nødvendige udgifter 
til konsolidering af de eksisterende tre 
VIF'er, gradvis udvikling hen imod nye 
VIF'er i henholdsvis 2014 og 2018, 
formidling, udadrettede aktiviteter og 
administrative udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 4 – punkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring 1,69 mia. EUR (53,15% af det 
samlede EIT-budget) afsættes til 
finansiering af de VIF'er, der er udpeget i 
2009, og som allerede fungerer ved 
marchhastighed. 1,01 mia. EUR (31,81%) 
afsættes til den anden bølge af VIF'er (i 
opstarts- og udviklingsfasen), og 259,75 
mio. EUR (8,16%) afsættes til VIF'er, der 
etableres som resultat af den tredje bølge.

Størstedelen af EIT-budgettet tildeles den 
tidligere og nye anden og tredje bølge af 
VIF'er i overensstemmelse med de planer, 
der skal godkendes af bestyrelsen og 
resultaterne af VIF'ernes 
udvælgelsesproces og 
gennemførelseshastighed i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 294/2008.
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Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 4 – punkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det projekterede EIT-budget for VIF'erne 
i perioden 2014-2020 udgør følgelig 2,9 
mia. EUR (93,13 % af EIT's samlede 
budget for perioden 2014/2020). Gennem 
EIT's stærke løftestangsvirkning kan 
VIF'erne mobilisere 8,890 mia. EUR fra 
andre offentlige og private kilder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 4 – punkt 4.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil også deltage i en række 
formidlende og udadrettede aktiviteter,
som f.eks. EIT-fellowshipprogrammet, der 
i høj grad vil forbedre indvirkningen af 
dets aktiviteter i hele Europa. En række 
tværgående støtte- og 
overvågningstjenester vil desuden sikre 
merværdi og effektivitetsgevinster for VIF-
aktiviteterne. Ved gennemførelsen og 
udviklingen af disse aktiviteter skal EIT 
følge en strategi, der er målrettet mod høj 
effektivitet, dvs. maksimal indvirkning 
opnået gennem letanvendelige 
mekanismer. Omkring 141,76 mio. EUR 
(4,4%) af EIT-budgettet skal bruges på at 
gennemføre disse aktiviteter.

EIT vil deltage i en række formidlende og 
udadrettede aktiviteter, der i høj grad vil 
forbedre indvirkningen af dets aktiviteter i 
hele Europa. En række tværgående støtte-
og overvågningstjenester vil desuden sikre 
merværdi og effektivitetsgevinster for VIF-
aktiviteterne. Omkring 10 til 15 % af EIT-
budgettet tildeles gennemførelsen af disse 
aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 4 – punkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis EIT skal udvikle nye modeller for 
åben innovation og forenkling, skal dette 
afspejles i dets tilgang til forvaltning. 
EIT's hovedkvarter skal være en slank 
organisation, der benytter en strategisk 
tilgang til udnyttelse af ekspertise, når det 
er nødvendigt, men uden at skabe unødigt 
tunge og permanente strukturer. De 
administrative udgifter, dvs. udgifter til 
personale, administration, infrastruktur og 
drift, må over tid ikke overstige 2,4% af 
EIT's budget. En del af de administrative 
udgifter dækkes af værtslandet, Ungarn, 
idet det gratis stiller lokaler til rådighed 
indtil udgangen af 2030 og yder et årligt 
bidrag på 1,5 mio. EUR til 
personaleomkostningerne indtil udgangen 
af 2015. På dette grundlag vil de 
administrative udgifter derfor være på ca. 
77 mio. EUR i perioden 2014-2020.

EIT's hovedkvarter skal være en slank 
organisation, der benytter en strategisk 
tilgang til udnyttelse af ekspertise, når det 
er nødvendigt, men uden at skabe unødigt 
tunge og permanente strukturer. De 
administrative udgifter, dvs. udgifter til 
personale, administration, infrastruktur og 
drift, må over tid ikke overstige 5 % af 
EIT's budget.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Der er bred enighed om EIT's betydning som et vigtigt instrument for EU's teknologi- og 
innovationspolitik samt om dets strategi og funktionsmåde. Ordføreren kan således i denne 
korte begrundelse springe alle de forhold over, hvor der ikke er behov for at ændre 
Kommissionens forslag væsentligt og i stedet fokusere på de aspekter, der efter vores mening 
børe være genstand for visse ændringer for bedre at kunne opnå EIT's vigtige mål.

EIT som europæisk institut og globalt kvalitetsmærke

EIT er ikke et program, og EIT er ikke et netværk: EIT er et institut. Ja, det fungerer inden for 
rammerne af et program, og ja, det opbygger teknologi- og innovationsnetværk med mange 
forskellige partnere, men det er et institut med en vigtig rolle at spille, og det er ikke blot 
rollen som administrator, koordinator eller fortaler for sine VIF'er.  Som institut bør det 
behandles på en helt bestemt måde, som adskiller sig fra de andre dele af H2020. EIT er ikke 
blot et direkte instrument for innovation, men også et instrument for uddannelse og tilfører 
således en komplet uddannelsesdimension til EU's forsknings- og innovationspolitik. Dette er 
et af de steder, hvor EIT skiller sig ud inden for EU's politiske rammer. Det er det eneste 
instrument, der opfylder videntrekanten. 

Vi sigter efter at gøre EIT til en vigtig innovationspartner i og uden for Europa, men også et 
vigtigt center for videnskabelig og teknologisk forskning og udveksling, for udbredelse af god 
praksis og for en kultur for deling af viden. 

EIT kan styrke sin rolle på dette område ved at være vært for og arrangere (selv eller sammen 
med VIF'erne) store konferencer, seminarer, teknologiudstillinger samt særlige 
uddannelsesaktiviteter, moduler til studerende eller pakker målrettet mod skoleundervisning, 
sommerkurser og EIT-fellowshipprogrammet i tillæg til de EIT-mærkede master- og ph.d.-
programmer, som allerede eksisterer, og som bør videreudvikles.

Selv om EIT er et institut for uddannelse, teknologi og innovation, kan det ikke ses (og 
opfører sig ikke) som en konkurrent til vores universiteter og forskningscentre, hverken 
offentlige eller private, men som et vigtigt værktøj, som de alle kan benytte til at udvikle 
bedre samarbejde, permanente udvekslinger af synspunkter og erfaringer og forskellige fælles 
projekter: fælles forskningsprojekter, fælles innovationsprojekter og fælles 
uddannelsesprojekter. På denne måde kan EIT bedre hjælpe EU med at løse problemet i 
Kommissionens forslag om, at "[e]kspertisen inden for videregående uddannelse, forskning 
og innovation, som tydeligvis findes i hele EU … alt for ofte [stadig er] fragmenteret."

Vi må også erkende, at EIT mangler synlighed og anerkendelse i Europa og endnu mere på 
globalt plan. Den nye strategiske dagsorden bør tage hånd om dette problem og sigte efter at 
skabe et internationalt anerkendt kvalitetsmærke, der hjælper med at tiltrække talent fra 
Europa og andre lande og indgå strategiske forbindelser med centrale partnere fra hele verden.

For at nå dette mål er der behov for forskellige ting. En ambitiøs dagsorden for ovennævnte 
aktiviteter vil helt sikkert hjælpe med at løse problemet, ligesom der er behov for god og 
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effektiv kommunikation, men vi mener, at et stort skridt i den rigtige retning med hensyn til 
instituttets fremtidige område vil være et centralt element i denne strategiske dagsorden.

Nyt hovedkvarter til EIT

I erhvervslivet er en virksomheds hovedkvarter ubestrideligt af største betydning for 
virksomhedens institutionelle kommunikation og branding. Vi mener, det er på tide at erkende 
dette spørgsmål i forhold til EIT, hvis vi ønsker at opbygge det som et globalt kvalitetsmærke, 
hvilket synes at være et fælles mål.

For at blive betragtet af verden som en global aktør inden for sit område med absolut fokus på 
kompetencer skal EIT selv have kvalitetsomgivelser. Dette vil afspejle den centrale 
betydning, som EU som helhed tillægger sin teknologi- og forskningspolitik.

Efter vores mening er Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg absolut hensigtsmæssige 
til EIT. Og vi mener, at det vil være en positiv forandring at flytte EIT's hovedkvarter til vore 
bygninger i Strasbourg, ikke kun for EIT, men også for Parlamentet og for EU, og både 
politisk og økonomisk. Og at dette ville være en særdeles positiv løsning for byen Strasbourg. 
Lad os se på hvorfor.

Hvis EIT flytter ind i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg, vil Europa og resten af 
verden straks blive gjort opmærksomme på det og dette vil sætte EIT-projektet i fokus i 
verdens medier. Det vil blive set af europæiske borgere og virksomheder og af vores globale 
partnere som en vigtigt symbol for den nye vision, som EU vedtager for den næste 
syvårsperiode med øget fokus på og et stærkt engagement i en stærkere innovationspolitik.

Fra et politisk synspunkt ville det svare til holdningen hos et flertal af Europa-Parlamentets 
medlemmer, som for nylig blev bekræftet to gange i afstemninger ved navneopråb, om at få et 
fast hjemsted. Men det ville også være et svar på mange af Europa-Parlamentets medlemmers 
ønske om ikke at efterlade et sort hul bag deres beslutning. 

Ud fra offentlighedens følelser over for EU og EU's institutioner, navnlig i disse krisetider og 
nedskæringer i offentlige udgifter, kan denne beslutning kun skabe sympati.

Ud fra et økonomisk synspunkt, og når vi ser på EU's almindelige budget i globale tal, som vi 
skal, giver denne løsning kun en reduktion i de samlede omkostninger. Der er ikke behov for 
ekstra penge for at vedtage denne løsning, snarere tværtimod.

For byen Strasbourg ville dette være en særdeles positiv løsning. Byens prestige påvirkes ikke 
negativt, men forbedres endda, da den bliver den europæiske hovedstad for viden og 
innovation, ikke kun på grund af EIT's placering, men fordi EU på grund af de karakteristiske 
bygninger også kunne placere andre europæiske akademiske eller forskningsrelaterede 
projekter og institutioner samme sted. Med hensyn til en god forvaltning af bylivet er det 
meget bedre at have en permanent tilstedeværelse af mennesker, der bor og arbejder der, end 
at have en spidsbelastning i form af tusindvis af pendlere tre dage om måneden. Og EIT vil 
alligevel løbende arrangere mange store begivenheder med mange deltagere i Strasbourg.



PR\902884DA.doc 61/63 PE489.613v01-00

DA

For EIT og dets aktuelle, men hovedsagelig fremtidige aktiviteter, synes bygningerne i 
Strasbourg at være helt ideelle. De har alle muligheder for at være en billig, let og hurtig 
løsning på placeringen af EIT's hovedkvarter, men også et sted, hvor EIT kan være vært for 
store konferencer, seminarer, uddannelsesaktiviteter og kurser samt teknologi- eller 
videnskabsudstillinger med masser af store og små mødelokaler (eller klasseværelser), 
kontorer, barer og restauranter, ja endda hundredvis af værelser med badefaciliteter, hvor 
deltagerne i disse begivenheder fra hele verden kan indlogeres uden beregning.

Bygningerne i Strasbourg ville også rumme EIT-fonden, EIT-interessentforummet, EIT-
alumnisammenslutningen og andre initiativer, nystartede virksomheder og 
universitetsnetværk.

Nogle af VIF'ernes samhusningscentre kunne også placeres der, hvor partnerne ville have 
glimrende forhold til at arbejde tæt sammen hver dag (dette burde ikke være til skade for de 
centrale politiske retningslinjer for den lokaliseringsmæssige fordeling af VIF'er, der hjælper 
med at styrke lokal-globale forbindelser som helhed og samarbejde med forskellige nationale 
og regionale myndigheder og universiteter, lokale klynger og SMV'er).

Vi ved, at Europa-Parlamentet ikke selv kan tage stilling til denne ændring. Men det kan 
tilkendegive sin holdning og anmode Kommissionen om at undersøge, om det kan lade sig 
gøre. Det er det, vi foreslår.

Fordeling af ressourcer

For at løse de opgaver, der er nødvendige for at gøre EIT til et globalt kvalitetsmærke, skal vi 
bruge et reelt budget for EIT, der rækker langt videre end blot summen af VIF'ernes budget. I 
Kommissionens forslag har vi 4,4 % til formidling og udadrettede aktiviteter og 2 % til 
administrative udgifter. Denne tildeling af ressourcer hænger sammen med den aktuelle 
vision om et EIT for "kun VIF'er" (eller næsten "kun VIF'er"). Men måske er visionen om et 
EIT kun for VIF'er ikke mere hensigtsmæssig for EIT's vigtige mission og rolle i EU som 
beskrevet ovenfor og som foreslået i Kommissionens forslag.

For at bygge EIT på en anden og mere ambitiøs vision, har vi imidlertid ikke rigtig behov for 
flere penge til EIT: En enkel ændring i Kommissionens forventede ressourcefordeling kan 
være nok. En mulig løsning kan være at tildele 10 til 15 % af det globale budget til EIT's egne 
aktiviteter og bevare 2 % til administrative udgifter og resten til VIF'erne under hensyntagen 
til nedenstående oplysninger om VIF'ernes antal og størrelse.

VIF'ernes antal og størrelse

Modellen for og størrelsen af de VIF'er, der anvendes til at etablere de indledende tre VIF'er, 
kræver, at de har en kritisk masse helt fra etableringstidspunktet, og dette var sandsynligvis 
den rigtige måde at lancere projektet på. I en verden af teknologi og innovation er det især 
vigtigt at kunne opnå kritisk masse. 
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Der kan være samme krav til nogle af de nye VIF'er. Men nu er der måske mulighed for en 
lidt anderledes tilgang: Hvis EIT eksisterer som sådan og har en god dimension, kan det så 
ikke med tillæg af det til enhver tid eksisterende netværk af VIF'er selv udgøre den kritiske 
masse eller danne baggrund for den kritiske masse og dermed bidrage til at oprette mindre 
VIF'er eller andre regionale samarbejdsprojekter under EIT? I nogle tilfælde kan små VIF'er 
vise sig at være en bedre løsning, når bestemte udfordringer skal tages op. I dette tilfælde kan 
det være en hindring for det rigtige svar at fastholde en dogmatisk tilgang til størrelsen af 
VIF'erne (universaltilgang)

Vi bør handle sådan, som det ind imellem forekommer i erhvervslivet, hvor løsningen med at 
oprette en lille virksomhed i forbindelse med en stor koncern kan give både de små 
organisationers enkelhed og fleksibilitet samt den store koncerns prestige, stabilitet og 
markedsgarantier i en positiv og dialektisk kombination.

VIF'erne skal nu udvikles i antal, tematisk variation og med hensyn til regional dækning. Vi 
bør understrege, at VIF'erne, store såvel som små, altid bør være godt integrerede 
partnerskaber, der samler de bedste universiteter, forskningscentre, virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre innovationsaktører i et samarbejde om specifikke samfundsmæssige 
udfordringer.

For perioden 2014-2020 har Kommissionen allerede identificeret seks tematiske områder, 
hvor oprettelsen af et nyt VIF har store muligheder for at føje merværdi til eksisterende 
aktiviteter og sætte skub i innovationen:

• Produktion med høj værditilvækst
• Food4future – bæredygtig forsyningskæde fra jord til bord
• Innovation for sund levevis og aktiv aldring
• Råstoffer – bæredygtig efterforskning, udvinding, forædling, genanvendelse og substitution
• Intelligente sikre samfund
• Mobilitet i byer.

Vi mener, det er for tidligt at godkende og lukke denne liste, og at der bør videreudvikles en 
bottom-up-tilgang, hvor andre områder ligeledes kan være genstand for ansøgninger til 
overvejelse, som f.eks. bæredygtig brug af havene, vand- og marine-VIF'er. Listen er ikke 
lukket endnu, ej heller beslutningen om antal, størrelse og tidsramme for de nye VIF'er, der 
skal lanceres.  EIT vil i henhold til forordningen selv kunne tilrettelægge den fremtidige VIF-
udvælgelsesproces på en åben, gennemsigtig og konkurrencedygtig måde under hensyntagen 
til prioriteterne i Horisont 2020.

EIT's bestyrelse bør selv på en offentlig og gennemsigtig måde i henhold til proceduren i EIT-
forordningen kunne tilrettelægge den fremtidige VIF-udvælgelsesproces baseret på generelle 
temaer, der tager højde for de store samfundsmæssige udfordringer. Indkaldelsen af 
ansøgninger bør være mere åben end på forhånd at fastlægge tre aktivitetsområder i hver 
bølge, som Kommissionen har foreslået det. Det kan være mere, og det kan være mindre.
En mere fleksibel tilgang til VIF'ernes størrelse (og finansieringsbehov) kan føre til en 
løsning, hvor der kan forventes mere end tre nye VIF'er i den anden og/eller tredje bølge.
Bestyrelsen kan under alle omstændigheder holde EU's institutioner, nemlig Parlamentet, 
fuldt ud underrettet om denne proces og vil tage hensyn til deres udtalelser om emnet.
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Langsigtede økonomiske forbindelser med VIF'erne

I første fase af et VIF's liv tilfører EIT op til 25 % af VIF'ets budget. Afkastet af EIT's 
investeringer i VIF'er kan måles i fordele for samfundet og økonomien som f.eks. bedre 
uddannelsesmuligheder, oprettelse af virksomheder og nye arbejdsplader og af nye produkter 
og tjenesteydelser.

Med tiden kan VIF'erne, hvis de forstår at gribe mulighederne på markedet eller i samfundet, 
blive uafhængige af EIT's finansiering, når det oprindelige projekt når til en naturlig slutning. 
Men dette betyder måske ikke, at EIT skal sætte en stopper for sit økonomiske forhold til det 
pågældende VIF eller for den institution, som den vil blive, når det syvårige eller 15-årige 
program slutter. EIT bør overveje at blive langsigtet erhvervspartner i det projekt, det har 
hjulpet med at skabe, og også modtager af de indtægter, det kan generere, og ikke kun de, der 
følger af direkte og indirekte udnyttelse af resultater af intellektuel ejendom. 

Det kan være en strategisk vigtig beslutning at beholde dette partnerskab fra et teknologisk 
synspunkt, men også fra et økonomisk. Indtægterne kan hjælpe EIT's budget med at finansiere 
nye VIF'er eller hjælpe med at udvikle andre uddannelsesprojekter. 


