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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa
(COM(2011)0505 – C7-0462/2011 – 2011/0258(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0822),

– gezien artikel 294, lid 2 en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0462/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

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. Europa moet dit gebrek 
aan strategische grensoverschrijdende 

                                               
1 PB C    van ... , blz.  .
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samenwerking tussen landen, sectoren en 
disciplines te boven zien te komen. Het 
EIT moet zijn opgebouwd rond een breed 
concept van innovatie, dat gebaseerd is op 
het algemeen belang, rekening houdt met 
de maatschappelijke gevolgen en meer 
omvat dan alleen technologische en 
productgerichte innovatie, in participatie 
van alle belanghebbenden voorziet en het 
belang van sociale innovatie benadrukt, 
om zo bij te dragen tot een echte 
vernieuwing van onze innovatiesystemen 
en onze denkwijze over innovatie.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het EIT dient bij te dragen tot een 
snellere werking van onderwijs, 
onderzoek en innovatie, die cruciale 
instrumenten zijn voor de 
totstandbrenging van een concurrerend 
en duurzaam economisch model en voor 
het creëren en waarborgen van 
werkgelegenheid in de toekomst. Om tot 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
bij te dragen, dient de SIA in 
instrumenten te voorzien die zijn 
afgestemd op de grote maatschappelijke 
uitdagingen waarmee de Europese 
samenleving zich geconfronteerd ziet.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) De activiteiten en projecten van 
het EIT moeten onder meer zijn gericht 
op de versterking en stimulering van 
investeringen vanuit de particuliere sector 
en een vruchtbare samenwerking tussen 
onderwijs en onderzoeksinstellingen, met 
inbegrip van organisaties voor onderzoek 
en technologie (RTO's), ondernemingen, 
regeringen en burgers, terwijl het tevens 
een instrument kan zijn voor het opzetten 
van samenwerkingsverbanden en 
-instrumenten, zoals open netwerken, 
open normen, clusters en de uitwisseling 
van kennis en ideeën, voornamelijk in het 
kader van universitaire netwerken.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) Het EIT moet ervoor zorgen 
dat alle relevante actoren bij zijn 
activiteiten zijn betrokken en moet 
tegelijkertijd in effectievere middelen 
voorzien voor de omgang met industriële 
eigendom in een context van globalisering 
en digitalisering van de economie.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) De belangrijkste taken van het 
EIT zijn het waarborgen van een grotere 
integratie van de componenten van de 
kennisdriehoek, het bevorderen van beleid 
om de samenwerking tussen de 
onderwijsstelsels, de onderzoekswereld en 
het bedrijfsleven te versterken en het 
ontwikkelen van nieuwe 
onderwijsprogramma's en 
doctoraalprogramma's.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 septies) Het EIT is met het oog op deze 
doelstellingen het orgaan dat het 
doeltreffendst op nieuwe, opkomende 
behoeften kan inspelen, nieuwe 
innovatieve oplossingen kan vinden en het 
effect daarvan voor de samenleving kan 
vergroten. Door een cultuur van openheid 
en externe betrokkenheid kan het EIT 
actief bevorderen dat nieuwe innovaties 
door de samenleving als geheel worden 
opgepakt en geaccepteerd.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De eerste SIA moet gedetailleerde 
specificaties en richtsnoeren inzake de
werking van het EIT, de nadere 
voorschriften voor samenwerking tussen de 
raad van bestuur en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (hierna 
"KIG's") en de nadere voorschriften 
omtrent de financiering van de KIG's
bevatten.

(3) De richtsnoeren inzake de taken van 
het EIT en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (hierna 
"KIG's"), de nadere voorschriften voor 
samenwerking tussen de raad van bestuur 
en de KIG's en de nadere voorschriften 
omtrent de financiering van de KIG's zijn 
vastgesteld bij Verordening (EU) nr.
294/2008.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp
De strategische innovatieagenda van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie als weergegeven in de bijlage 
wordt hierbij aangenomen.

Bij dit besluit wordt de strategische 
innovatieagenda ("SIA") van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
("EIT") ingesteld voor de periode 2014-
2020.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
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Doelstellingen van de strategische 
innovatieagenda
1. De SIA geeft de prioriteiten aan voor 
het EIT voor de periode 2014-2020 en de 
nadere voorschriften voor de werking 
ervan. De innovatieagenda is derhalve 
een belangrijk instrument waarmee 
strategische sturing kan worden gegeven 
aan het EIT, waarbij het EIT een grote
zelfstandigheid wordt gelaten bij het 
bepalen van de wijze waarop en de 
middelen waarmee de gestelde doelen 
kunnen worden bereikt.
2. De SIA vergemakkelijkt de coördinatie 
van beleid en de samenhang tussen de 
verschillende instrumenten en de creëert 
synergieën met betrekking tot het 
innovatiebeleid door middel van een 
werkelijk holistische aanpak die gericht is 
op de grote maatschappelijke uitdagingen.

3. De SIA is een essentieel instrument 
voor het innovatiebeleid, het creëren van 
banen en duurzame ontwikkeling en het 
scheppen van de juiste voorwaarden om 
jonge afgestudeerden werk te verschaffen 
in het kader van SIA-projecten.
4. De SIA levert een belangrijke bijdrage 
tot het vinden van oplossingen in tijden 
van crisis, aangezien het essentieel is om
jongeren voor het nieuwe type banen aan 
te trekken en ervoor te zorgen dat de 
toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt 
met nieuwe en bestaande 
onderwijsprogramma's wordt bevorderd.
5. De SIA wordt ten uitvoer gelegd in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 294/2008.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Algemene prioriteiten
1. Het EIT draagt bij 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.
2. Het EIT gaat fragmentatie tegen door 
middel van geïntegreerde 
langetermijnpartnerschappen en de 
totstandbrenging van een kritische massa 
door zijn Europese dimensie met een 
groot en evenwichtig geografisch bereik 
en werkt daarbij als een katalysator, 
waarbij het over de nodige flexibiliteit 
voor het testen van nieuwe 
innovatiemodellen beschikt, talent over de 
grenzen heen stimuleert en een 
internationaal erkend topmerk creëert. 
Door middel van een slimme 
personeelsstrategie, waaronder het
stelselmatig gebruik van interne en 
externe expertise en interne 
beheerprocedures, ontwikkelt het EIT zich 
tot referentie-instelling voor innovatief 
bestuur.
3. Het EIT consolideert en versterkt zijn 
rol van "investeerder" die topcentra 
ontwikkelt en bestaande topcentra op alle 
niveaus van de onderzoekswereld en het 
hoger onderwijs in Europa in staat stelt 
bijeen te komen en hun langdurige 
systematische samenwerking te 
bevorderen. Het EIT streeft ernaar 
overdracht en commercialisering van 
technologie een impuls te geven en 
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nieuwe initiatieven binnen bestaande 
ondernemingen te ontwikkelen of nieuwe 
innovatieve bedrijven op te zetten.
4. Het EIT benut zijn flexibiliteit om zich 
in te spannen voor vereenvoudiging, 
uitgevoerd op een verantwoorde en 
verantwoordelijke manier, om tot 
doeltreffende resultaten te komen, 
innovatieve doorbraken te bevorderen en 
participatie door het bedrijfsleven te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater
Kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's)
1. Het EIT biedt de KIG's strategische 
oriëntatie, coördineert ze en oefent 
toezicht op de KIG's uit, met volledige 
inachtneming van hun autonomie, 
waarbij het de nodige speelruimte laat 
voor bottom-up-initiatieven en voor 
transparantie en procedures voor het 
afleggen van verantwoording zorgt. Het 
EIT ziet erop toe dat de KIG's op 
transparante wijze werken en rekening 
houden met de belangen van alle, zowel 
bestaande als nieuwe, deelnemers.
2. De KIG's zijn voor het EIT onmisbare 
instrumenten. Met volledige 
inachtneming van het beginsel van de 
kennisdriehoek en in overeenstemming 
met de doelstellingen van de pijlers 2 en 3 
van Horizon 2020 bevordert het EIT de 
oprichting van KIG's, die al naargelang 
de omstandigheden en de te behandelen 
kwesties qua omvang en duur van de 
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activiteiten kunnen verschillen. De 
toewijzing van middelen aan aanvullende 
KIG's geschiedt op concurrentiële basis 
en rekening houdend met de kwaliteit en 
het potentieel van de projecten.
3. Een bepaalde kritische massa is vereist 
opdat het EIT zijn volledige potentieel als 
toonaangevende innovatie-instelling kan 
ontwikkelen. Dit komt tot uitdrukking in 
de aan de KIG's verleende steun, de 
intensiteit en het bereik van zijn 
voorlichting, de verspreiding en 
bevordering van internationale 
activiteiten en zijn vermogen tot 
vereenvoudigde procedures te komen.
4. Een significant aantal topcentra in de 
lidstaten bereikt vaak niet de kritische 
massa om afzonderlijk de mondiale 
concurrentie aan te kunnen gaan. 
Hetzelfde zou voor kleine KIG's kunnen 
gelden. Door de integratie van de KIG's in 
het EIT wordt hun de nodige steun, 
achtergrond en kritische massa verleend 
om succesvol te kunnen zijn. De deelname 
van het MKB en de participatie van 
kleinere onderzoeksorganisaties alsook 
van maatschappelijke organisaties wordt 
gewaarborgd.
5. Na de oprichting van de 
oorspronkelijke drie KIG's, voor de
gebieden duurzame energie ("KIG 
InnoEnergy"), aanpassing aan en 
matiging van klimaatverandering 
("Klimaat-KIG") en de informatie- en 
communicatiemaatschappij van de 
toekomst ("EIT ICT Labs"), heeft de 
Commissie voorgesteld voor bepaalde 
meer thematische gebieden nieuwe KIG's 
in het leven te roepen: Productie met 
toegevoegde waarde, Food4future 
("Voedsel voor de toekomst") – duurzame 
toeleveringsketen, van hulpbronnen tot 
consumenten, Innovatie voor gezond 
leven en actief ouder worden, 
Grondstoffen – duurzame exploratie, 
winning, verwerking, recycling en 
vervanging, Slimme en veilige 
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samenlevingen, Duurzaam gebruik van de 
zee, Stedelijke mobiliteit en Water. 
Aanvullende voorstellen voor KIG's zijn 
in verschillende fora naar voren gebracht, 
zoals de KIG Maritiem inzake het 
duurzaam gebruik van de zee en de KIG's 
betreffende innovatie voor gezondheid, 
vaardigheden of water. Het EIT krijgt de 
bevoegdheid het selectieproces van 
toekomstige KIG's te organiseren, dat niet 
van bovenaf wordt gestuurd, maar een 
concurrentiële en open 
inschrijvingsprocedure voor nieuwe KIG's 
omvat.
6. Het EIT staat de KIG's tijdens de 
gehele contractueel vastgelegde looptijd 
(met een duur van 7 tot 15 jaar, mits 
anders overeengekomen) terzijde. Indien 
een KIG na het verstrijken van deze 
periode besluit om haar werkzaamheden 
voort te zetten of deze voortaan in de vorm 
van een of meer bedrijven uit te oefenen, 
kan het EIT besluiten als zakelijke 
partner van de nieuwe entiteit(en) op te 
treden.
7. 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.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quinquies
Onderwijsprogramma's en -activiteiten
1. De bevordering en uitvoering van de 
onderwijstaken van het EIT is een 
belangrijk onderdeel van de SIA. Doel is 
om getalenteerde mensen te onderrichten 
en op te leiden in de vaardigheden, kennis 
en mentaliteit die nodig zijn in een 
mondiale samenleving en in een 
kenniseconomie. In dit verband wordt als 
onderdeel van de EIT-activiteiten een 
programma voor Marie-Curie-beurzen 
opgezet.
2. Het EIT ontwikkelt 
opleidingsprogramma's op verschillende 
niveaus – masterprogramma's, 
promotieprogramma's, zomercursussen, 
specifieke opleidingsprogramma's – om te 
zorgen voor het draagvlak op de lange 
termijn dat nodig is om duurzame 
veranderingen in het hoger onderwijs te 
bewerkstelligen, met name door hieraan 
verbonden nieuwe, trans- en 
interdisciplinaire diploma's met een EIT-
merk. Het EIT streeft naar nationale en 
internationale erkenning van deze 
kwalificaties met een EIT-merk via 
beoordelingen door vakgenoten. Het EIT 
kan – zelfstandig of in samenwerking met 
andere universiteiten of onderzoekscentra 
van de lidstaten of derde landen –
programma's en cursussen organiseren in 
disciplines die op fundamentele en 
cruciale wijze bijdragen tot innovatie.
3. De desbetreffende programma's 
kunnen volledig in de activiteiten van een 
KIG worden geïntegreerd, kunnen 
voortvloeien uit de samenwerking tussen 
verschillende KIG's, of kunnen door het 
EIT zelf al dan niet in samenwerking met 
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zijn KIG's worden georganiseerd. 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 het bedrijfsleven.
4. Om hun onderwijsactiviteiten uit te 
breiden tot een grotere variëteit aan 
studievormen, het effect van hun 
educatieve activiteiten te versterken en 
een breder publiek te bereiken, kunnen 
het EIT en de KIG's een breder scala aan 
innovatieve activiteiten op het gebied van 
bijscholing, waaronder 
managementonderwijs, op maat gesneden 
cursussen, modules voor 
prekandidaatsopleidingen of pakketten
voor schoolonderwijs aanbieden.
5. Het EIT zal daarom een specifieke op 
mensen gerichte regeling opzetten opdat 
talent, zoals studenten, onderzoekers, 
onderwijspersoneel en ondernemers op 
alle loopbaanniveaus, buiten de 
colocatiecentra 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.
6. De raad van bestuur van het EIT kan 
op geregelde basis Europese of 
internationale conferenties organiseren 
over relevante onderwerpen die binnen 
zijn werkgebied vallen, om van het EIT zo 
een echt Europees ontmoetingspunt te 
maken voor onderzoekers, 
beroepsbeoefenaars, leraren en studenten 
uit heel Europa en de rest van de wereld.
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7. Het EIT steunt de ontwikkeling van de 
nodige menselijke hulpbronnen voor de 
innovatiemaatschappij, door centrale 
actoren als studenten, onderzoekers en 
ondernemers op te leiden en de juiste 
randvoorwaarden en goede praktijken 
aan te wijzen met betrekking tot het 
beleid, de regelgeving of 
normalisatiekwesties op de gebieden die 
voor hen relevant zijn.
8. Het EIT moedigt de oprichting van een 
netwerk van EIT-alumni aan om zo 
kennisuitwisseling, begeleiding en 
networking te bevorderen.
9. In samenwerking met de Commissie 
helpt het EIT de KIG's contacten aan te 
knopen met regionale en lokale 
autoriteiten, die een belangrijke rol spelen 
bij het bijeenbrengen van bedrijven, met 
name uit MKB, kennisinstellingen, 
overheidsinstanties, en zo als 
intermediairs optreden tussen deze 
verschillende actoren, de lidstaten en de 
Unie.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 sexies

Intellectuele-eigendomsrechten
1. In zijn beleid betreffende 
wetenschappelijke informatie hanteert het 
EIT voor zijn onderzoeksgegevens en 
-resultaten het algemene beginsel van 
vrije toegang tot publicaties, aangezien 
een vrije toegang wordt beschouwd als 
belangrijk instrument om de verspreiding 
van wetenschappelijke informatie in de 
Europese Unie te waarborgen en te 
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verbeteren. Derhalve financiert het EIT 
de publicatie van door vakgenoten 
beoordeelde artikelen in vrij toegankelijke 
tijdschriften en het opslaan van artikelen 
in vrij toegankelijke databanken.
2. Dit open-toegangsbeleid is beperkt tot 
niet-commercieel gebruik van de 
beschikbaar gemaakte informatie. Wat 
betreft het gebruik van die informatie met 
winstoogmerk verdedigt het EIT de 
intellectuele-eigendomsrechten (IER) van 
het EIT, de KIG's en de betrokken 
onderzoekers.
3. Er worden regels ten aanzien van 
intellectuele eigendom vastgesteld waarin 
wordt bepaald dat de inkomsten uit 
intellectuele-eigendomsrechten per 
specifieke IER-situatie tussen het EIT, de 
onderzoekers, de betrokken
ondernemingen en de juridische entiteit 
van de KIG worden gedeeld. Op deze wijze 
vloeien inkomsten uit de investeringen 
naar het EIT terug.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 septies
Hoofdkantoor van het EIT
1. Het hoofdkantoor van het EIT levert 
aan de KIG's een aantal diensten op het 
gebied van horizontale kwesties waarin 
een grotere efficiëntie kan worden bereikt, 
en voert met hetzelfde doel andere 
bedrijfsmaatregelen uit.
2. Het hoofdkantoor van het EIT 
ontwikkelt het vermogen om stelselmatig 
de door de KIG's opgedane kennis te 
verwerken en deze bevindingen 
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beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
bredere innovatiegemeenschap. Het 
hoofdkantoor van het EIT levert aan de 
KIG's een aantal diensten op het gebied 
van horizontale kwesties waarin een 
grotere efficiëntie kan worden bereikt, en 
voert met hetzelfde doel andere 
bedrijfsmaatregelen uit. Uiteindelijk zal 
het EIT-hoofdkantoor een rijk reservoir 
worden van goede praktijken en een ware 
kennispartner voor beleidsmakers.
3. Het aantrekken en vasthouden van 
getalenteerde professionals vormt een 
uitdaging voor het EIT-hoofdkantoor. Om 
te waarborgen dat het EIT-kantoor van de 
meest getalenteerde en bekwame mensen 
gebruik kan maken, stippelt het voor zijn 
personeel een duidelijke strategie op het 
gebied van menselijke middelen uit, in 
overeenstemming met het EU-beginsel 
van fatsoenlijk werk, maar met inbegrip 
van andere opties dan directe 
werkgelegenheid, zoals detacheringen en 
tijdelijke dienstverbanden, bevordering 
van regelmatige uitwisseling van 
medewerkers en stages met andere 
topinstellingen op het gebied van 
innovatie.
4. Als wereldspeler op het gebied van 
technologie en innovatie die topkwaliteit 
hoog in het vaandel draagt, moet het EIT 
zelf over gebouwen van topkwaliteit 
beschikken. Dergelijke gebouwen 
belichamen niet alleen het belang dat de 
Unie als geheel aan zijn technologie- en 
innovatiebeleid hecht, maar kunnen zelf 
als een uiterst belangrijk instrument voor 
de institutionele communicatie van het 
EIT, voor zijn internationale contacten en 
voor de vestiging van het EIT als 
wereldwijd topmerk fungeren.
5. Om zijn programma's en activiteiten 
naar behoren te kunnen ontwikkelen in 
overeenstemming met zijn strategische 
agenda, moet het EIT over een bijzonder 
soort gebouwen beschikken. Het Europees 
Parlement is er voorstander van het 
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hoofdkantoor van het EIT in de 
gebouwen van het Europees Parlement te 
Straatsburg te vestigen. Deze gebouwen 
bieden alle mogelijkheden om het EIT, 
enkele hoofdkantoren van KIG's of 
colocatiecentra, startende bedrijven, de 
EIT-stichting, het netwerk van EIT-
alumni op een goedkope, 
ongecompliceerde en snelle manier onder 
te brengen, maar ook om als locatie te 
dienen voor door het EIT gesteunde grote 
en kleine conferenties, seminars, 
gezamenlijke initiatieven van KIG's 
master- en promotiecursussen en 
opleidingsprogramma's, tentoonstellingen 
op het gebied van wetenschap en 
technologie en andere evenementen.
6. In 2015 legt de Commissie in 
samenwerking met de raad van bestuur 
van het EIT een studie voor aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
institutionele, financiële en logistieke 
voorwaarden voor een verhuizing van het 
hoofdkantoor van het EIT naar de 
gebouwen van het Europees Parlement in 
Straatsburg.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 octies
Samenwerking op EU- en internationaal 
niveau
1. Als instrument voor samenwerking op 
EU-niveau tussen alle actoren van de 
kennisdriehoek ontplooit het EIT op 
coöperatieve en complementaire – en niet 
op concurrentiële – basis activiteiten met 
de onderzoeks- en onderwijsinstellingen 
van alle lidstaten, met name met 
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samenwerkingsverbanden van 
universiteiten, ondernemingen, clusters 
en onderzoeksorganisaties.
2. In nauwe samenwerking met de KIG's 
ontwikkelt het EIT een krachtige 
internationale strategie, bepaalt het wie 
relevante gesprekspartners en potentiële 
partners zijn en knoopt het betrekkingen 
met hen aan. Door een sterk 
internationaal EIT-merk te scheppen 
(door de uitmuntendheid van zijn 
personeel, van zijn activiteiten en 
publicaties en van zijn prestigieuze 
locatie) en strategische banden te smeden 
met belangrijke partners wereldwijd, kan 
het EIT zelf een grote aantrekkingskracht 
ontwikkelen en de aantrekkelijkheid van 
de partners in de KIG's verhogen.
3. Het EIT zet een EIT-forum voor 
belanghebbenden op regelmatige basis op, 
ter vergemakkelijking van interactie en 
wederzijds leren met de bredere 
innovatiegemeenschap in de 
kennisdriehoek, met inbegrip van 
nationale en regionale overheden.
4. Het EIT maakt systematisch gebruik 
van bestaande organisaties en 
clusterorganisaties van universiteiten, 
ondernemingen en onderzoeksinstellingen 
als platforms voor uitwisseling van kennis 
en verspreiding van resultaten.
5. Het EIT stelt een mechanisme in ter 
verdere vergemakkelijking van synergieën 
tussen het EIT, de KIG's en andere EU-
initiatieven, zoals een jaarlijkse 
bijeenkomst tussen het EIT, de KIG's en 
relevante diensten van de Europese 
Commissie.
6. Het EIT fungeert als essentieel 
instrument van de Europese Unie voor 
mondiale samenwerking op het gebied 
van technologie en innovatie.

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 nonies
Het EIT en andere EU-instrumenten
1. Het EIT en de KIG's, als enige 
instrument dat de gehele kennisdriehoek 
bestrijkt, bieden extra mogelijkheden om 
Marie Curie-onderzoekers en "Erasmus 
voor iedereen"-studenten nader laten 
kennis maken met innovatie, 
ondernemerschap en de industriële 
omgeving.
2. Op basis van hun kenmerken vormen 
de KIG's de kern van het pan-Europese 
onderzoeksbeleid en –stelsel, terwijl 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
(GTI's), die een onmisbaar instrument 
vormen om de fragmentatie van 
onderzoek tegen te gaan, duidelijker 
moeten worden uitgewerkt en beide 
instrumenten sterker moeten worden 
gecoördineerd. De GTI's en de onlangs 
ingestelde publiek-private 
partnerschappen bieden platforms voor de 
bevordering van grootschalig 
bedrijfsgericht onderzoek en moeten net 
als de SIA zijn gericht op de bevordering 
van duurzame, aan de hele samenleving 
ten goede komende en concurrerende 
groei. 
3. Het EIT versterkt de wisselwerking met 
het Cohesiebeleid van de Unie 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 
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aspecten.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 
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.

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 
administratie en verspreiding beperkt. Dit 
betekent ook dat het EIT nog niet groot 
genoeg is om als Europese instantie alleen 
te kunnen opereren.

Het EIT als echte instelling
Het EIT moet meer zijn dan enkel de 
"som van de delen", dat wil zeggen de 
KIG's waaruit het momenteel bestaat. De 
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EU heeft een internationaal erkend 
topmerk op het gebied van innovatie 
nodig, wat kan worden bereikt door het 
EIT een breed en inclusief werkterrein te 
geven.
In dit verband zijn aanvullende KIG's 
nodig opdat het EIT de nodige kritische 
massa bereikt. 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.

Het EIT beoogt 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 te 
bevorderen.
De EU kan het zich echter niet 
veroorloven kennis te verliezen of te 
verspillen. Met het oog hierop dient het 
EIT naast de reeds aan de KIG's 
deelnemende universitaire netwerken ook 
andere te integreren, evenals Marie-
Curie-beurzen voor innovatie, en in nauw 
overleg samen te werken met GTI's, RIC's 
en eventuele andere innovatieve vormen 
van uitvoering of bevordering van 
onderzoek, waaronder ook kleinere KIG's. 
Hoewel het voorwerp van onderzoek in de 
bestaande KIG's niet centraal staat, 
bevordert het EIT multidisciplinaire 
benaderingen inzake innovatie en 
ondersteunt het de ontwikkeling van niet-
technologische, organisatorische en 
systeeminnovatie alsmede innovatie in de 
overheidssector, als noodzakelijke 
aanvulling op de bestaande en mogelijke 
toekomstige innovatieactiviteiten.

Or. en
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Amendement 18
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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.

Schrappen

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 2 – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De "EIT-investeerders"-benadering houdt 
in dat men zich op vaststelling van de beste 
strategische kansen en selectie van een 
portefeuille van partnerschappen van 
topkwaliteit – de KIG's – richt om deze te 
verwezenlijken. 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 tamelijk veel vrijheid om 
hun interne strategieën en organisatie te 
bepalen, alsmede om hun activiteiten te 

De "EIT-investeerders"-benadering houdt 
in dat men zich op vaststelling van de beste 
strategische kansen en selectie van een 
portefeuille van partnerschappen van 
topkwaliteit – de KIG's – richt om deze te 
verwezenlijken. 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 en volgens een heldere, 
transparante en openbare procedure. 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 
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ontplooien en het talent en de middelen die 
nodig zijn, aan te spreken.

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 20
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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. Om deze ontwikkelingen te 
ondersteunen zal het EIT op heldere, 
transparante en publiekelijke 
controleerbare wijze, 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 21
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bereiken van een hefboomwerking is 
een van de belangrijkste doelen van het 
gebruik van EU-middelen door het EIT: 
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Het EIT en de KIG's moeten ook naar 
synergieën streven met relevante 
initiatieven van de Unie en met 
opkomende topcentra, gemeenschappen 
of innovatieve regio's in minder 
ontwikkelde lidstaten.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 

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 
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gesneden cursussen en zomercursussen. 
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 
modules voor prekandidaatsopleidingen of 
pakketten voor schoolonderwijs op te 
stellen.

gesneden cursussen (met inbegrip van 
beroepsopleidingscursussen) en 
zomercursussen. 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 modules voor 
prekandidaatsopleidingen of pakketten 
voor schoolonderwijs op te stellen.

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 

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, 
de eerste vanaf 2014 en de tweede vanaf
2018.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.
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de EU en de lidstaten, alsmede van de 
resultaten van de evaluaties van Horizon 
2020.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze lijst vormt onvermijdelijk slechts een 
uitgangspunt voor de analyse van 
mogelijke nieuwe KIG's en kan niet als 
uitputtende lijst worden beschouwd. 
Nieuwe KIG's, met inbegrip van hun 
prioritaire aandachtsgebieden en de 
organisatie en het tijdschema van het 
selectieproces, moeten door middel van 
een openbare inschrijvingsprocedure 
worden geselecteerd in overeenstemming 
met de prioriteiten en doelstellingen 
binnen de pijlers "sociale uitdagingen" 
en "leiderschap op het gebied van 
essentiële industriële technologieën".

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 

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 
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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's moeten aantonen hoe 
zij een zo groot mogelijke impact op het 
desbetreffende gebied zullen hebben en dat 
hun strategie levensvatbaar is.

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's moeten aantonen hoe 
zij een zo groot mogelijke impact op het 
desbetreffende gebied zullen hebben en dat 
hun strategie levensvatbaar is. Er wordt 
een selectie gemaakt van de beste 
projecten, die in 2014 van start gaan, en 
vervolgens vindt na de evaluatie van 
Horizon 2020, het EIT en de KIG's een 
nieuwe openbare inschrijvingsprocedure 
plaats om nieuwe KIG's te selecteren die 
in 2018 van start gaan.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 
volle 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-

Voor het EIT is daarnaast duidelijk een rol 
weggelegd in de internationale 
samenwerking op het gebied van kennis 
en innovatie. 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 of van zijn andere 
activiteiten of werkgebieden 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 
volle 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 onder meer
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alumni wordt opgezet. aan te moedigen dat er een netwerk van 
EIT-alumni wordt opgezet.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 2 – punt 2.3 – paragraaf 5 – streepje 6

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 het jaarlijkse activiteitenverslag dat 
wordt doorgestuurd naar het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 

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 
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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 
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.

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 
leeractiviteiten te bevorderen, 
kennisuitwisseling tussen de KIG's en 
universitaire netwerken, RIC's, kleinere 
KIG's en andere door het EIT 
gefinancierde onderzoeksactiviteiten 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 29
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 

De begroting van het EIT voor de periode 
2014-2020 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 
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KIG's in 2014 respectievelijk 2018, en
activiteiten ten aanzien van verspreiding en 
bereik alsmede administratieve uitgaven.

respectievelijk 2018, activiteiten ten 
aanzien van verspreiding en bereik alsmede 
administratieve uitgaven.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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.

Het grootste deel van de EIT-begroting
wordt in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 294/2008 
toegewezen aan bestaande KIG's en de 
tweede en derde golf KIG's
overeenkomstig de door de raad van 
bestuur goed te keuren plannen en de 
resultaten van het selectieproces voor 
KIG's en het uitvoeringspercentage.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 32
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 
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.

Het EIT zal betrokken zijn bij een aantal 
activiteiten voor verspreiding en bereik. 
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 toezichthoudende 
diensten. Rond 10 tot 15% van de EIT-
begroting wordt toegewezen aan de 
uitvoering van deze activiteiten.

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – 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 

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-, 
administratieve, infrastructurele en 
operationele uitgaven zullen na verloop 
van tijd niet hoger zijn dan 5% van de EIT-
begroting.
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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.

Or. en
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TOELICHTING

Er bestaat brede consensus over de belangrijke rol die het EIT als essentieel instrument voor 
het technologie- en innovatiebeleid van de EU speelt en over de strategie en de werking van 
het EIT. Daarom kan de rapporteur in deze korte toelichting voorbijgaan aan alle zaken die 
geen ingrijpende wijziging van het Commissievoorstel vergen om zich te kunnen 
concentreren op de aspecten die volgens de rapporteur gewijzigd dienen te worden teneinde 
de belangrijke doelstellingen van het EIT beter te kunnen bereiken.

Het EIT als Europese instituut en als wereldwijd topmerk

Het EIT is noch een programma noch een netwerk: het is een instituut. Weliswaar 
functioneert het binnen het kader van een programma en zet het netwerken op het gebied van 
technologie en innovatie op met tal van verschillende partners, maar het is een instituut dat 
een belangrijke rol toekomt die meer omvat dan de functie van administratieve, coördinerende 
en faciliterende instantie voor zijn KIG's. Als instituut vergt het een specifieke aanpak, die 
zich onderscheidt van andere onderdelen van Horizon 2020.Het is niet alleen een direct 
instrument voor innovatie, het is ook een instrument voor onderwijs en voegt daarom een 
volledige onderwijsdimensie toe aan het beleid van de EU op het gebied van onderzoek en 
innovatie. Dit maakt het EIT bijzonder binnen het beleidskader van de EU: het is het enige 
instrument dat de volledige kennisdriehoek bestrijkt. 

De doelstelling is om van het EIT binnen en buiten Europa een grote partner te maken op het 
gebied van innovatie, maar ook een vooraanstaand centrum van wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek, van de verspreiding van goede praktijken en van een cultuur van 
kennisuitwisseling. 

Het EIT kan zijn rol op dit gebied versterken door grote conferenties, seminars, 
technologische tentoonstellingen en specifieke opleidingsacties, prekandidaatsopleidingen of 
pakketten voor schoolonderwijs aanbieden, zomercursussen en een EIT-fellowshipprogramma 
aan te bieden of te organiseren die een aanvulling vormen op de bestaande master- en 
promotieprogramma's met een EIT-merk die verder dienen te worden ontwikkeld.

Als instituut voor onderwijs, technologie en innovatie kan het EIT niet worden beschouwd (of 
optreden) als concurrent van onze openbare en particuliere universiteiten en 
onderzoeksinstellingen, maar moet het worden gezien als belangrijk instrument voor de 
ontwikkeling van een betere samenwerking, een permanente uitwisseling van standpunten en 
ervaringen en de ontwikkeling van verschillende soorten gemeenschappelijke projecten: 
gezamenlijke projecten op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Op deze wijze 
zal het EIT de EU helpen het door de Commissie in haar voorstel geconstateerde probleem het 
hoofd te bieden: "Onderwijs, onderzoek en innovatie van topkwaliteit bestaan wel degelijk in 
de EU, maar blijven nog te vaak gefragmenteerd".

Er moet worden erkend dat het EIT in Europa, maar nog in sterkere mate op mondiaal niveau 
te weinig zichtbaarheid heeft en erkenning geniet. De nieuwe strategische agenda moet dit 
probleem aanpakken en erop zijn gericht een internationaal erkend topmerk te scheppen, dat 
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ertoe bijdraagt talent uit Europa en de rest van de wereld aan te trekken en strategische 
betrekkingen te smeden met internationale partners.

Om dit te kunnen bereiken, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Een ambitieuze 
agenda voor de bovengenoemde activiteiten zal zeker helpen om het probleem op te lossen, en 
ook is doeltreffende communicatie vereist, maar een stap vooruit wat betreft de toekomstige 
locatie van het instituut zal een centraal onderdeel van deze strategie moeten uitmaken.

Een nieuw hoofdkantoor voor het EIT

In het bedrijfsleven staat het buiten kijf dat het hoofdkantoor van een bedrijf een enorm 
belangrijk instrument voor de communicatie en merkvorming van de onderneming is. Het is 
tijd om deze kwestie voor wat betreft het EIT aan te kaarten als we van het EIT een 
wereldwijd topmerk willen maken, een doelstelling waarover een consensus lijkt te bestaan.

Om door de wereld te worden waargenomen als wereldspeler op dit terrein die topkwaliteit 
hoog in het vaandel draagt, moet het instituut zelf over een toplocatie beschikken. Hieruit zal 
het belang blijken dat de EU als geheel aan haar technologie- en innovatiebeleid hecht.

Volgens de rapporteur zijn de gebouwen van het EP in Straatsburg uitstekend geschikt als 
zetel van het EIT. De verhuizing van het hoofdkantoor van het EIT naar onze gebouwen in 
Straatsburg zou niet alleen voor het EIT een positieve verandering betekenen, maar ook voor 
het Parlement en de Unie, zowel in politiek als in economisch opzicht. Bovendien zou dit een 
zeer goede oplossing betekenen voor de stad Straatsburg. En wel om de onderstaande 
redenen.

De vestiging van het EIT in de gebouwen in Straatsburg zou onmiddellijk de aandacht trekken 
in Europa en de rest van de wereld en zou het EIT-project in de schijnwerpers van de 
mondiale media plaatsen. Door de Europese burgers en het bedrijfsleven en door onze 
mondiale partners zou dit als een belangrijk symbool worden beschouwd van de nieuwe visie 
door welke de EU zich in de komende periode van zeven jaar laat leiden, zodat haar aandacht 
en inzet voor een sterker innovatiebeleid zou worden onderstreept.

Vanuit politiek oogpunt zou dit aansluiten bij het standpunt van de meerderheid van de leden 
van het EP, die zich recentelijk in twee hoofdelijke stemmingen hebben uitgesproken voor 
één enkele zetel. Tegelijkertijd zou daarmee worden voldaan aan de wens van vele leden van 
het EP, die vinden dat een dergelijk besluit geen zwart gat mag achterlaten. 

Vanuit het oogpunt van de publieke opinie met betrekking tot de EU en haar instellingen zou 
een dergelijk besluit ongetwijfeld op grote sympathie kunnen rekenen, zeker in deze tijden 
van crisis en bezuinigingen op de overheidsuitgaven.

Vanuit economisch oogpunt en rekening houdend met het totale bedrag van de algemene 
begroting van de EU, wat dringend geboden is, kan deze oplossing alleen maar tot een 
vermindering van de totale kosten leiden. Voor deze oplossing is geen extra geld nodig, 
integendeel.
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Voor de stad Straatsburg zou dit een zeer goede oplossing betekenen. Het aanzien van de stad 
blijft hierdoor onaangetast. Het zou zelfs worden vergroot, aangezien Straatsburg de 
hoofdstad van kennis en innovatie zou worden, niet alleen vanwege de vestiging van het EIT, 
maar ook omdat de EU op grond van de kenmerken van de gebouwen daarin ook andere 
Europese universitaire of onderzoeksgerelateerde projecten en instellingen zou kunnen 
onderbrengen. Voor een goed beheer van het stadsleven is het veel gunstiger wanneer mensen 
er permanent verblijven en werken dan wanneer er per maand gedurende drie dagen een piek 
is met duizenden pendelaars. In ieder geval zou het EIT in Straatsburg op regelmatige basis 
tal van grote evenementen met talrijke deelnemers organiseren.

Voor het EIT en zijn bestaande, maar vooral toekomstige activiteiten lijken de gebouwen in 
Straatsburg absoluut ideaal geschikt te zijn. Zij bieden alle mogelijkheden om het 
hoofdkantoor van het EIT goedkoop, ongecompliceerd en snel onder te brengen, maar ook om 
als locatie te dienen voor grote conferenties, seminars, opleidingsacties en tentoonstellingen 
op het gebied van wetenschap en technologie, daar zij beschikken over een ruime hoeveelheid 
grote en kleine vergaderruimten (of klaslokalen), bureaus, bars en restaurants, en zelfs over 
enkele honderden kamers met sanitaire voorzieningen die kosteloze accommodatie bieden 
voor de aan dergelijke evenementen deelnemende gasten uit de hele wereld.

De gebouwen in Straatsburg zouden tevens plaats bieden voor de EIT-stichting, het EIT-
forum van belanghebbenden, de alumnivereniging van het EIT en andere initiatieven, 
startende bedrijven en universitaire netwerken.

Ook zouden daar enkele nieuwe colocatiecentra van KIG's kunnen worden gevestigd, waar 
partners uitstekende voorwaarden zouden worden geboden voor een nauwe samenwerking op 
dagelijkse basis (niettegenstaande het algemene beleidsrichtsnoer dat voorziet in een 
verdeling van de locaties van KIG's die ertoe bijdraagt de verbinding tussen lokale en 
mondiale aspecten en de samenwerking met verschillende nationale en regionale autoriteiten 
en universiteiten, lokale clusters en MKB te versterken).

Zoals bekend kan het EP niet zelf over deze stap beslissen. Wel kan het zijn standpunt 
kenbaar maken en de Commissie vragen de haalbaarheid van een dergelijk plan te bestuderen. 
Dit is dan ook wat de rapporteur voorstelt.

Toewijzing van middelen

Voor de taken die het EIT moet kunnen vervullen om een mondiaal topmerk te worden, is een 
echte begroting voor het EIT vereist die de som van de begrotingen van de KIG's ver 
overstijgt. In het voorstel van de Commissie is 4,4% uitgetrokken voor activiteiten ten 
aanzien van verspreiding en bereik en 2% voor administratieve uitgaven. Deze toewijzing van 
middelen past bij het huidige concept van een EIT dat uitsluitend (of vrijwel uitsluitend) uit 
de KIG's bestaat. Maar dit concept van een EIT als een project dat beperkt is tot de KIG's, 
strookt niet meer met de taakstelling en de belangrijke rol die het EIT in de EU kan spelen, 
zoals hierboven uiteengezet en zoals beschreven in het voorstel van de Commissie.

Voor een op een andere, meer ambitieuze visie gebaseerd EIT is echter niet echt meer geld 
nodig: een eenvoudige wijziging in de door de Commissie voorgestelde middelentoewijzing 
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zou reeds kunnen volstaan. Wanneer 10 tot 15% van de totale begroting aan de eigen 
activiteiten van het EIT en wordt toegewezen en daarnaast 2% wordt gereserveerd voor 
administratieve uitgaven en de rest voor de KIG's, is wellicht een oplossing gevonden, die ook 
rekening houdt met de verdere ontwikkeling met betrekking tot het aantal KIG's en de 
omvang ervan.

Aantal en grootte van KIG's

De opzet en grootte van KIG's waarvoor bij de oprichting van de eerste drie KIG's werd 
gekozen, met de eis dat zij van meet af aan een bepaalde kritische massa moesten bereiken, 
vormden waarschijnlijk een passende oplossing. In de wereld van technologie en innovatie is 
het absoluut essentieel om een kritische massa te bereiken. 

Dit vereist kan eveneens worden toegepast op sommige van de nieuwe KIG's. Toch is 
inmiddels misschien een iets andere aanpak mogelijk: als het EIT een zelfstandige entiteit 
vormt met de juiste omvang, kan het dan niet gezamenlijk met het netwerk van de op een 
bepaald moment bestaande KIG's worden beschouwd als organisatie die voor de nodige 
kritische massa zorgt, zodat de oprichting van kleinere KIG's of andere regionale 
samenwerkingsprojecten van het EIT mogelijk wordt? Kleiner KIG's zouden in sommige 
gevallen beter geschikt kunnen blijken om specifieke uitdagingen aan te pakken. In dat geval 
zou een dogmatische benadering ten aanzien van de orde van grootte van KIG's 
(standaardaanpak) het vinden van een optimale oplossing in de weg kunnen staan.

We moeten veeleer het voorbeeld van het bedrijfsleven volgen, waar de oprichting van een 
klein bedrijf dat deel uitmaakt van een grote groep ondernemingen een oplossing biedt die in 
een dialectische combinatie zowel het voordeel van de eenvoud en flexibiliteit van kleine 
organisaties heeft als dat van het aanzien, de stabiliteit en de marktgaranties van de grote 
groep.

In de toekomst moeten KIG's worden ontwikkeld qua aantal, thematische spreiding en 
regionale dekking. Er dient te worden benadrukt dat zowel kleinere als grotere KIG's altijd 
sterk geïntegreerde partnerschappen moeten zijn waarin universiteiten, onderzoekscentra, 
ondernemingen, met inbegrip van MBK, en andere innovatieactoren in het kader van 
specifieke maatschappelijke uitdagingen worden samengebracht.

Voor de periode 2014-2020 heeft de Commissie reeds zes thematische gebieden aangewezen 
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:

Productie met toegevoegde waarde
Food4future ("Voedsel voor toekomst") – duurzame toeleveringsketen, van hulpbronnen tot 
consumenten.
Innovatie voor gezond leven en actief ouder worden
Grondstoffen – duurzame exploratie, winning, verwerking, recycling en vervanging
Slimme en veilige samenlevingen
Stedelijke mobiliteit
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Het is nog te vroeg om deze lijst goed te keuren en af te sluiten. In plaats daarvan dient een 
bottom-up-benadering te worden ontwikkeld volgens welke ook op andere gebieden, zoals 
duurzaam gebruik van deze zee, water, en KIG Maritiem, inschrijvingen kunnen worden 
ingediend. De lijst is nog niet afgesloten, noch is er een beslissing gevallen over het aantal op 
te richten KIG's, hun omvang en het tijdschema voor hun werkzaamheden. Het EIT wordt de 
bevoegdheid verleend het selectieproces van toekomstige KIG's in overeenstemming met de 
verordening op een transparante en concurrentiële wijze te organiseren, rekening houdend met 
de in Horizon 2020 vastgestelde prioriteiten.

De raad van bestuur van het EIT dient de bevoegdheid te krijgen om het selectieproces voor 
toekomstige KIG's op een openbare en transparante wijze en in overeenstemming met de in de 
EIT-verordening omschreven procedure te organiseren, op basis van de algemene thema's die 
op de grote sociale uitdagingen zijn afgestemd. De oproep tot het indienen van inschrijvingen 
moet een meer open karakter krijgen, in plaats van vooraf voor elke golf drie 
activiteitengebieden te bepalen, zoals de Commissie voorstelt. Dit kunnen meer, maar ook 
minder gebieden zijn.

Een flexibelere benadering met betrekking tot de grootte (en de financieringsbehoeften) van 
KIG's kan tot een oplossing leiden die voor de tweede en/of de derde golf in meer dan drie 
nieuwe KIG's voorziet.
De raad van bestuur houdt in ieder geval de EU-instellingen, met name het Parlement, 
volledig op de hoogte van dit proces en houdt rekening met hun desbetreffende standpunten.

Economische betrekkingen met KIG's op de lange termijn

In de eerste levensfase van een KIG is maximaal 25% van de begrotingsmiddelen afkomstig 
van het EIT. Wat de EIT-investeringen in KIG's hebben opgeleverd, wordt gemeten in termen 
van voordelen voor de samenleving en de economie, zoals betere onderwijsmogelijkheden, 
het oprichten van nieuwe ondernemingen en het scheppen van nieuwe banen en het creëren 
van nieuwe producten en diensten.

Door in te spelen op marktkansen of behoeften in de samenleving worden de KIG's 
onafhankelijk van financiering door de EIT wanneer het oorspronkelijk project op natuurlijke 
wijze ten einde loopt. Dit hoeft misschien niet te betekenen dat het EIT de economische 
betrekkingen moet verbreken met die KIG of de instelling of onderneming die daaruit 
voortvloeit wanneer het 7- of 15-jarige programma is afgerond. Het EIT dient te overwegen 
een langdurige zakelijke partner van het project te worden dat het mede in het leven heeft 
geroepen, om zo ook profijt te trekken van eventuele inkomsten, die niet beperkt hoeven te 
blijven tot inkomsten uit de directe en indirecte exploitatie van resultaten in de vorm van 
intellectuele-eigendomsrechten.

De voortzetting van een dergelijk partnerschap kan zowel uit technologisch als uit 
economisch oogpunt van strategisch belang zijn. Deze inkomsten zouden kunnen bijdragen 
tot de financiering van nieuwe KIG's door het EIT of tot de ontwikkeling van nieuwe 
onderwijsprojecten.


