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PR_COD_1amCom

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 vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0817),

– 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 (C7-0467/2011),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

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

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen;

3. 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 verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei kent een 
prominente rol toe aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
hierna het "EIT" genoemd, dat aan een 
aantal vlaggenschipinitiatieven bijdraagt.

(1) De Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei kent een 
prominente rol toe aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
hierna het "EIT" genoemd, dat erop gericht 
is bij te dragen aan een aantal 
vlaggenschipinitiatieven, met name het 
vlaggenschip voor een Innovatie-Unie en 
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Jeugd in beweging.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De regels voor het beheer van 
intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vastgelegd in de deelnameregels.

(4) De regels voor het beheer van 
intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vastgelegd in de deelnameregels.
Daarnaast moeten het EIT en de kennis-
en innovatiegemeenschappen (hierna 
KIG's genoemd), als vooraanstaande 
Europese instituten voor innovatie, 
trachten innovatieve praktijken voor het 
beheer van intellectuele-
eigendomsrechten te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het EIT moet de nationale en regionale 
vertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden uit de innovatieketen 
rechtstreeks bij zijn activiteiten betrekken, 
tot wederzijds voordeel van de partijen. 
Voor een systematischer dialoog en 
uitwisseling moet een EIT-forum van 
belanghebbenden worden opgericht, 
waarin de ruimere groep van 
belanghebbenden over horizontale 
vraagstukken kunnen discussiëren.

(6) Het EIT moet de nationale en regionale 
vertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden uit de innovatieketen 
rechtstreeks bij zijn activiteiten betrekken, 
tot wederzijds voordeel van de partijen. 
Voor een systematischer dialoog en 
uitwisseling moet een EIT-forum van 
belanghebbenden worden opgericht, 
waarin de ruimere groep van 
belanghebbenden over horizontale 
vraagstukken kunnen discussiëren. Elke 
KIG moet ook een forum van 
belanghebbenden op haar specifieke 
werkterrein oprichten.
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Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het EIT moet trachten nauwer 
samen te werken met het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) met het oog op de 
actieve deelname ervan aan de activiteiten 
van de KIG's. Voorts moeten, in 
voorkomend geval, publieke 
ondernemingen, plaatselijke autoriteiten 
en non-profitorganisaties bij de KIG's 
worden betrokken.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Het EIT moet multidisciplinaire 
benaderingen van innovatie promoten, 
met inbegrip van de ontwikkeling van 
niet-technologische oplossingen, 
organisatorische benaderingen, nieuwe 
bedrijfsmodellen, systeeminnovatie en 
innovaties in de overheidssector, als 
noodzakelijke aanvulling van op 
technologie gerichte innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Aangezien sociale 
ondernemingen uiterst innovatief van 
aard zijn op het vlak van de goederen of 
diensten die zij aanbieden, hun 
organisatie of de productiemethoden die 
zij toepassen, moet de bevordering van 
activiteiten in het kader van sociaal 
ondernemerschap deel uitmaken van de 
activiteiten van het EIT en de KIG's.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De omvang van de EIT-bijdrage aan de 
kennis- en innovatiegemeenschappen, 
hierna "KIG's" genoemd, moet worden 
vastgesteld en er moet meer duidelijkheid 
komen over de bronnen voor de financiële 
middelen van de KIG's.

(7) De omvang van de EIT-bijdrage aan de 
KIG's moet worden vastgesteld en er moet 
meer duidelijkheid komen over de bronnen 
voor de financiële middelen van de KIG's.
EU-financiering moet met name als 
hefboom werken voor andere bronnen 
van private of overheidsfinanciering, 
waarbij het niveau van dit 
hefboommechanisme duidelijk moet 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De samenstelling van de EIT-organen 
moet worden vereenvoudigd. De werking 
van de raad van bestuur van het EIT moet 
worden gestroomlijnd en de functies en 

(8) De samenstelling van de EIT-organen 
moet worden vereenvoudigd en moet de 
drie dimensies van de kennisdriehoek 
weerspiegelen. De werking van de raad 
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taken van respectievelijk de raad van 
bestuur en de directeur moeten worden 
verduidelijkt.

van bestuur van het EIT moet worden 
gestroomlijnd en de functies en taken van 
respectievelijk de raad van bestuur en de 
directeur moeten worden verduidelijkt.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Nieuwe KIG's moeten worden 
opgericht en hun prioritaire gebieden en 
de organisatie en het tijdschema voor de 
selectie moeten worden vastgesteld op 
basis van de in de strategische 
innovatieagenda vastgelegde modaliteiten.

(9) Nieuwe KIG's moeten via een open, 
transparant en concurrentieel proces
worden opgericht en geselecteerd.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het EIT moet zoveel KIG's als 
financieel mogelijk aanwijzen, mits hun 
actieterrein binnen de doelstellingen van 
Horizon 2020 valt, zij aan de 
minimumvoorwaarden voor oprichting 
voldoen en zij volgens vastgestelde 
selectiecriteria prestaties kunnen 
aantonen.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Het EIT moet KIG's aanwijzen 
waarvan het actieterrein binnen 
specifieke doelstellingen van de pijlers 
van "maatschappelijke uitdagingen" 
en/of "leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" van Horizon 
2020 valt of zich op het raakvlak tussen 
die doelstellingen bevindt. Voorts moet het 
EIT in het proces van het aanwijzen van 
de KIG's in aanmerking nemen dat niet 
alle KIG's dezelfde financiële behoeften 
hoeven te hebben, aangezien sommige 
kapitaalkrachtiger zijn dan andere.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is noodzakelijk dat de Commissie 
en het EIT samenwerken bij de organisatie, 
monitoring en evaluatie van de KIG's om 
samenhang met het algemene toezicht- en 
evaluatiesysteem van de EU te 
waarborgen.

(11) Het is noodzakelijk dat de Commissie 
en het EIT samenwerken bij de organisatie, 
monitoring en evaluatie van de KIG's om 
samenhang met het algemene toezicht- en 
evaluatiesysteem van de EU te 
waarborgen. Met name moeten de 
beginselen voor monitoring van de KIG's 
en het EIT worden verduidelijkt.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde te zorgen voor een bredere 
deelname van organisaties uit verschillende 

(13) Teneinde te zorgen voor een bredere 
deelname van organisaties uit verschillende 
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lidstaten aan de KIG's, moeten de 
partnerorganisaties in ten minste drie 
lidstaten zijn gevestigd.

lidstaten aan de KIG's, moeten de 
partnerorganisaties in ten minste drie 
lidstaten zijn gevestigd. Daarnaast moeten 
het EIT en de KIG's streven naar de 
verdere ontwikkeling van outreach-
activiteiten en moeten zij relaties 
aanknopen met instellingen, topcentra en 
andere partners uit zwakkere regio's, 
zodat ook zij betrokken kunnen worden 
bij en kunnen deelnemen aan hun 
activiteiten.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De criteria en procedures met 
betrekking tot de financiering, monitoring 
en evaluatie van de activiteiten van de 
KIG's, moeten vóór het begin van het 
selectieproces door het EIT worden 
vastgesteld.

(14) De criteria en procedures met 
betrekking tot de financiering, monitoring 
en evaluatie van de activiteiten van de 
KIG's, moeten vóór het begin van het 
selectieproces door het EIT worden 
vastgesteld. Met name moet een 
competitief beoordelingsmechanisme 
worden opgezet voor de toewijzing van de 
jaarlijkse financiële bijdrage aan de 
KIG's.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het voor drie jaar vastgestelde 
werkprogramma van het EIT moet 
rekening worden gehouden met het advies 
van de Commissie over de specifieke 
doelstellingen van het EIT, zoals 

(15) In het voor drie jaar vastgestelde 
werkprogramma van het EIT moet 
rekening worden gehouden met het advies 
van de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad; tevens moet een 
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vastgelegd in Horizon 2020, en met de 
complementariteit ervan met het beleid en 
de instrumenten van de Europese Unie.

jaarlijkse dialoog tussen het EIT en het
Europees Parlement tot stand worden 
gebracht.

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet een sterkere rol 
krijgen bij het toezicht op de uitvoering 
van specifieke aspecten van de EIT-
activiteiten.

(18) De Commissie en het EIT moeten een 
sterkere rol krijgen bij het toezicht op de 
uitvoering van specifieke aspecten van de 
activiteiten van het EIT en de KIG's.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Punt 1 wordt vervangen door:
""innovatie": het proces, en de resultaten 
daarvan, waarbij verschillende soorten 
kennis, capaciteiten en vaardigheden 
worden gebundeld en waarin als reactie 
op een maatschappelijke of economische 
behoefte nieuwe ideeën ontstaan waaruit 
zich nieuwe producten, diensten, 
processen of bedrijfs- en 
organisatiemodellen ontwikkelen die een 
meerwaarde betekenen voor de 
maatschappij;"

Or. en
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Motivering

Om het EIT volledig te integreren als instrument voor de tenuitvoerlegging van Horizon 2020, 
is het van belang de nadruk te leggen op het verband tussen de rol van KIG's en de specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) Punt 2 wordt vervangen door:
""kennis- en innovatiegemeenschap" 
(KIG): een zelfstandig partnerschap van 
instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties, bedrijven en 
andere belanghebbenden bij het 
innovatieproces in de vorm van een 
strategisch netwerk, in welke rechtsvorm 
dan ook, dat steunt op gezamenlijke 
planning voor innovatie op middellange 
tot lange termijn om de uitdagingen van 
het EIT tot een goed einde te brengen en 
bij te dragen tot het bereiken van de 
doelstellingen van Horizon 2020;"

Or. en

Motivering

Om het EIT volledig te integreren als instrument voor de tenuitvoerlegging van Horizon 2020, 
is het van belang de nadruk te leggen op het verband tussen de rol van KIG's en de specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Punt 5 wordt vervangen door:
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""partnerorganisatie": organisatie die 
deel uitmaakt van een KIG, waaronder, 
met name, instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
publieke of private ondernemingen, 
financiële instellingen, regionale en 
lokale overheden, stichtingen, non-
profitorganisaties;"

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Punt 9 wordt vervangen door:
""strategische innovatieagenda" (SIA): 
een beleidsdocument waarin de 
langetermijnstrategie is vastgelegd aan de 
hand waarvan het EIT in de toekomst 
initiatieven zal uitwerken, waaronder een 
overzicht van de geplande activiteiten in 
het kader van hoger onderwijs, onderzoek 
en innovatie voor de volgende zeven 
jaar."

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "forum van belanghebbenden": een 
plaats waar vertegenwoordigers van 
nationale en regionale autoriteiten, 
belangengroeperingen, individuele 

10. "forum van belanghebbenden": een 
platform waar vertegenwoordigers van 
nationale en regionale autoriteiten, 
belangengroeperingen, individuele 
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bedrijven, individuele instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoek, 
clusterorganisaties en andere 
belanghebbenden uit de kennisdriehoek 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen;

bedrijven, individuele instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoek, 
clusterorganisaties, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden uit de kennisdriehoek 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen;

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT heeft als opdracht de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om op die manier bij te 
dragen tot duurzame economische groei en 
concurrentievermogen in Europa. Het voert 
deze opdracht uit door hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie van het 
allerhoogste niveau te bevorderen en te 
integreren.

Het EIT heeft als opdracht de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om op die manier bij te 
dragen tot duurzame economische 
ontwikkeling en concurrentievermogen in 
Europa. Dit wordt bereikt door hoger 
onderwijs, onderzoek, innovatie en 
ondernemerschapsactiviteiten van het 
allerhoogste niveau te bevorderen en te 
integreren.

De algemene doelstellingen, specifieke 
doelstellingen en resultaatindicatoren voor 
de periode 2014-2020 zijn die welke zijn 
vastgelegd in Horizon 2020.

De algemene doelstellingen, specifieke 
doelstellingen en resultaatindicatoren voor 
de periode 2014-2020 zijn die welke zijn 
vastgelegd in Horizon 2020.

Or. en

Motivering

De missie van het EIT moet erin bestaan elk van de drie de dimensies van de kennisdriehoek 
te versterken. Aangezien het bevorderen van ondernemerschap een belangrijk aspect is van de 
dimensie "bedrijfsleven/innovatie" van de driehoek en een van de voornaamste taken van het 
EIT is, moet het explicieter worden vermeld.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 924/2008
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De Commissie benoemt voor de 
vergaderingen van de raad van bestuur 
waarnemers die de drie dimensies van de 
kennisdriehoek vertegenwoordigen."

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) punt a) wordt geschrapt (a) Punt a) komt als volgt te luiden:

"a) zijn belangrijkste prioriteiten en 
activiteiten vast te stellen om aan zijn 
algemene en specifieke doelstellingen te 
kunnen voldoen."

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Letter b) komt als volgt te luiden:
"b) het bewustzijn van mogelijke 
partnerorganisaties, en met name het mkb 
en opkomende topcentra in zwakkere EU-
regio's, te vergroten, om hun deelname 
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aan zijn werkzaamheden aan te moedigen 
en te vergemakkelijken;"

Or. en

Motivering

Voor topcentra uit zwakkere EU-regio's is het moeilijker om deel te nemen aan KIG's dan 
voor topcentra in meer ontwikkelde regio's. Het EIT moet outreach-activiteiten opzetten om 
hun mogelijkheden voor deelname aan activiteiten van het EIT, en met name die van de 
KIG's, te vergroten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het mkb de mogelijkheid krijgt om ten
volle deel te nemen aan de KIG's.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Letter  c komt als volgt te luiden:
"c) overeenkomstig artikel 7 KIG's te 
selecteren en aan te wijzen en hun 
rechten en plichten in overeenkomsten 
vast te leggen; hun de nodige steun te 
geven; passende maatregelen voor 
kwaliteitscontrole toe te passen; hun 
activiteiten doorlopend te monitoren en 
regelmatig te evalueren; en voor 
voldoende onderlinge coördinatie tussen 
de KIG's te zorgen;"

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) Het volgende punt wordt 
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ingevoegd:
-"f bis) praktijken inzake intellectuele-
eigendomsrechten (IER) in het Europese 
innovatielandschap en hun impact op de 
Europese innovatiecapaciteit te 
beoordelen, met name de economische 
impact op het mkb; richtsnoeren voor 
innovatieve IER-modellen ter bevordering 
van kennisoverdracht en -verspreiding te 
ontwikkelen en te verstrekken, zowel in de 
context van de KIG's als in ruimere zin in 
heel de EU;"

Or. en

Motivering

Als vooraanstaand Europees instituut voor innovatie moet het EIT een rol spelen in de 
ontwikkeling en bevordering van innovatieve praktijken. Het EIT moet bijvoorbeeld fungeren 
als "laboratorium" ter ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve IER die zijn 
afgestemd op Europese spelers en kunnen voldoen aan de behoeften en belangen van 
verschillende sectoren en actoren in heel Europa. 

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a quinquies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quinquies) Letter g) komt als volgt te 
luiden:
"g) zijn capaciteit en expertise te 
ontwikkelen om een instelling van 
wereldklasse te worden voor excellentie op 
het vlak van hoger onderwijs, onderzoek, 
innovatie en ondernemerschap;"

Or. en

Motivering

Het EIT moet zijn eigen capaciteit en expertise verder ontwikkelen als het zijn doelstelling om 
een instelling van wereldklasse te worden op het vlak van excellentie wil verwezenlijken.
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Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a sexies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a sexies) Het volgende punt wordt 
ingevoegd:
"g bis) multidisciplinaire benaderingen 
van innovatie te bevorderen, met name de 
integratie van niet-technologische 
oplossingen, organisatorische 
benaderingen, nieuwe bedrijfsmodellen, 
systeeminnovatie en innovaties in de 
overheidssector;"

Or. en

Motivering

De activiteiten van het EIT moeten niet uitsluitend gericht zijn op het ondersteunen van de 
verstrekking van technologische oplossingen en innovatie in de markt.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 5 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) ten minste eenmaal per jaar het forum 
van belanghebbenden bijeen te roepen om 
zijn activiteiten, ervaringen en goede 
praktijken en over zijn bijdrage aan het 
beleid en de doelstellingen van de Unie op 
het gebied van innovatie, onderzoek en 
beleid. De belanghebbenden worden 
daarbij uitgenodigd hun mening te geven.

j) ten minste eenmaal per jaar een forum 
van belanghebbenden bijeen te roepen om 
zijn activiteiten, ervaringen en goede 
praktijken en zijn bijdrage aan het beleid 
en de doelstellingen van de Unie op het 
gebied van innovatie, onderzoek en beleid 
met de belanghebbenden te delen en te 
bespreken.

Or. en
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Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) Het volgende punt wordt 
toegevoegd:
"d bis) een register op te stellen waarin 
het verband tussen uitvindingen en 
octrooien waarvan de KIG's houder zijn 
en de identificatie van de eigenaren in 
kaart wordt gebracht."

Or. en

Motivering

Dankzij dit register zou de technologische omgeving vanuit een octrooigerelateerd standpunt 
in kaart kunnen worden gebracht en zouden nieuwe actoren die actief willen worden in op de 
onderzoeks- en innovatieterreinen van de KIG's een duidelijker beeld kunnen krijgen en hun 
mogelijkheden beter kunnen inschatten.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter) Artikel 6, lid 2, wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"2. De KIG's bepalen met een
aanzienlijke mate van autonomie op alle 
niveaus hun interne organisatie en 
samenstelling. Met name dienen KIG's:
a) een raad van bestuur op te richten 
waarvan de samenstelling een 
evenwichtige verdeling tussen 
vertegenwoordigers van hoger onderwijs, 
de onderzoekssector en het bedrijfsleven 
verzekert;
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b) open te staan voor nieuwe leden, met 
name mkb-bedrijven, die voor het 
partnerschap een toegevoegde waarde 
kunnen betekenen; 
c) te functioneren op een open en 
transparante manier en volgens 
governancecodes voor beste praktijken." 

Or. en

Motivering

De KIG's hebben een grote mate van autonomie, maar het is noodzakelijk te verduidelijken 
aan welke minimumkenmerken, algemene beginselen en taken de KIG's moeten voldoen.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater) Het volgende lid wordt 
ingevoegd:
"2 bis. KIG's dienen de nadere 
bijzonderheden van hun agenda en hun 
werkmethoden uiteen te zetten.  Met name 
dienen KIG's:
a) jaarlijks bedrijfsplannen van 
activiteiten met specifieke doelstellingen, 
mijlpalen en kernprestatie-indicatoren op 
te stellen;
b) strategieën te ontwikkelen voor het 
verwezenlijken van financiële 
duurzaamheid met een geleidelijke 
afname van EU-financiering tot gevolg;
c) outreach-activiteiten te ontwikkelen, 
met name met opkomende instellingen en 
topcentra in zwakkere EU-regio's;
d) eenmaal per jaar een forum van 
belanghebbenden bijeen te roepen om 
relevante en betrokken belanghebbenden 
te informeren en te raadplegen."
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Or. en

Motivering

De KIG's hebben een grote mate van autonomie, maar het is noodzakelijk te verduidelijken 
aan welke minimumkenmerken, algemene beginselen en taken de KIG's moeten voldoen.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het EIT start met de selectie en 
aanwijzing van KIG's overeenkomstig de 
prioritaire gebieden en het tijdschema in 
de SIA.

1 bis. Het EIT start met de selectie van 
KIG's en wijst zoveel KIG's aan als 
financieel haalbaar, op grond van hun 
kwaliteit en op voorwaarde dat zij aan de
minimale selectie- en gunningscriteria 
voldoen.

Or. en

Motivering

Het voorwerp van en het aantal KIG's dat gedurende de periode 2014-2020 moet worden
opgericht, mag niet van tevoren zijn bepaald. De rapporteur stelt in de plaats daarvan voor 
om het EIT te machtigen zoveel KIG's op te richten als financieel mogelijk is, mits aan de 
selectie- en kwaliteitscriteria wordt voldaan en de KIG's zijn afgestemd op Horizon 2020-
prioriteiten overeenkomstig de pijlers van "maatschappelijke uitdagingen" en "leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën".

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
"1 ter. De minimale selectiecriteria om 
een KIG tot stand te brengen, zijn:
a) de deelname van ten minste drie 
partnerorganisaties, die gevestigd zijn in 
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ten minste drie verschillende lidstaten. Al 
deze partnerorganisaties moeten van 
elkaar onafhankelijk zijn in de zin van 
artikel 7 van de deelnameregels";
b) de bijdrage van de KIG aan het 
behalen van de specifieke doelstellingen 
overeenkomstig de in Horizon 2020 
bepaalde pijlers van "maatschappelijke 
uitdagingen" en "leiderschap in 
ontsluitende en industriële 
technologieën";
c) Ten minste twee derde van de 
partnerorganisaties die een KIG vormen, 
zijn in de lidstaten gevestigd;
d) Elke KIG moet ten minste één 
instelling voor hoger onderwijs, één 
particuliere onderneming en één mkb-
bedrijf omvatten.  "

Or. en

(Zie artikel 1, punt 6, letters c en d, van de wijzigingsverordening.)

Motivering

Duidelijkheidshalve zijn de minimumcriteria voor het vormen van een KIG in één artikel 
gebundeld en met nieuwe criteria aangevuld: de overeenstemming met Horizon 2020 en de 
betrokkenheid van het mkb.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) in lid 2 wordt de inleidende formule 
vervangen door:
"2. De gunningscriteria voor de 
aanwijzing van een KIG omvatten 
minstens:"

Or. en
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Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) in lid 2 wordt het volgende punt 
ingevoegd:
"-a) het vermogen van het partnerschap 
om bij te dragen aan het behalen van de 
specifieke doelstellingen overeenkomstig 
de in Horizon 2020 bepaalde prioriteiten 
van "maatschappelijke uitdagingen" 
en/of "leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën""

Or. en

Motivering

KIG's moeten worden afgestemd op de thematische prioriteiten van Horizon 2020 en moeten 
dit aantonen als onderdeel van het evaluatieproces.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) in lid 2 wordt het volgende punt 
ingevoegd:
"a bis) de multidisciplinaire benadering 
van innovatie, zoals de integratie van niet-
technologische oplossingen, 
organisatorische benaderingen, nieuwe 
bedrijfsmodellen, systeeminnovatie en/of 
innovaties in de overheidssector;"

Or. en
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Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a quinquies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) lid 2, punt b), wordt 
geschrapt;

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a sexies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a sexies) lid 2, punt d) wordt vervangen 
door:
"d) de spreiding van de deelname van 
organisaties die werkzaam zijn in hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie;"

Or. en

Motivering

De beginselen van openheid, transparantie en belangenevenwicht moeten centraal staan in de 
governancebeginselen van zowel KIG's als het EIT.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a septies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a septies) in lid 2 wordt het volgende punt 
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ingevoegd:
"d bis) het aantonen van openheid en 
transparantie van zijn governance en zijn 
strategie voor het aantrekken van 
nieuwkomers;"

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a octies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 - lid 2 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a octies) in lid 2 wordt het volgende punt 
ingevoegd:
"f bis) maatregelen ter ondersteuning van 
de betrokkenheid bij en de samenwerking 
met sociaaleconomische actoren, 
waaronder overheidsinstanties, publieke 
ondernemingen en non-profitorganisaties, 
voor zover van toepassing;"

Or. en

Motivering

De samenwerking met KIG's moet niet beperkt blijven tot de private sector, maar moet 
mogelijk zijn met iedere soort organisatie die bij het innovatieproces op een specifiek gebied 
is betrokken.

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a nonies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a nonies) in lid 2 wordt het bepaalde 
onder g) vervangen door:
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"g) de bereidheid om contacten te 
onderhouden met organisaties en 
netwerken buiten de KIG met het oog op 
het delen van goede praktijken en 
excellentie, inclusief met zwakkere 
regio's."

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter c
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Een KIG kan pas tot stand worden 
gebracht met ten minste drie 
partnerorganisaties die in ten minste drie 
verschillende lidstaten gevestigd zijn. Al 
deze partnerorganisaties moeten van 
elkaar onafhankelijk zijn in de zin van 
artikel 7 van de deelnameregels".

Schrappen

Or. en

(Zie amendement op artikel 7, lid 1 ter)

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter d
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. De meerderheid van de 
partnerorganisaties die een KIG vormen, 
zijn in de lidstaten gevestigd. Elke KIG 
moet ten minste één instelling voor hoger 
onderwijs en één particuliere 
onderneming omvatten."

Schrappen

Or. en
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(Zie amendement op artikel 7, lid 1 ter)

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Financieringsbronnen en 
financieringsbeginselen
1. Het EIT wordt gefinancierd met een 
bijdrage uit de algemene begroting van de 
Europese Unie, binnen de in artikel 19 
bedoelde financiële middelen, en met 
andere publieke en private bronnen.
2. De KIG's worden met name uit de 
volgende bronnen gefinancierd:
a) bijdragen van partnerorganisaties, die 
een belangrijke financieringsbron zijn;
b) bij wet voorgeschreven of vrijwillige 
bijdragen van lidstaten, derde landen of 
overheidsinstanties in die landen;
c) bijdragen van internationale organen 
of instellingen;
d) inkomsten uit eigen werkzaamheden 
van de KIG en royalty's uit IER;
e) dotatiekapitaal, met inbegrip van dat 
welk beheerd wordt door de EIT-stichting;
f) testamenten, schenkingen en bijdragen 
van personen, instellingen, stichtingen of 
andere nationale organen;
g) bijdrage van het EIT;
h) financiële instrumenten, met inbegrip 
van die welke worden gefinancierd uit de 
algemene begroting van de Europese 
Unie.
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Bijdragen kunnen in natura zijn.
3. De nadere voorschriften voor de 
toegang tot financiering door het ETI 
worden vastgesteld in de in artikel 21, lid 
1, genoemde financiële voorschriften van 
het ETI.
4. De bijdrage van het EIT aan de KIG's:
a) kan de totale subsidiabele kosten van 
KIG-activiteiten met een toegevoegde 
waarde gedeeltelijk of volledig dekken.
b) mag niet meer dan 25% van de 
jaarlijkse begroting van de KIG's 
bedragen, berekend op basis van een 
driejaarlijks gemiddelde.
5. Het EIT zet een competitief 
beoordelingsmechanisme op voor de 
toekenning van een aanzienlijk deel 
aandeel van zijn jaarlijkse financiële 
bijdrage aan de KIG's.  Het competitief 
beoordelingsmechanisme behelst de 
beoordeling van de kwaliteit en het 
potentieel van de in de jaarlijkse 
bedrijfsplannen van de KIG's 
voorgestelde projecten en de prestaties 
van voorgaande jaren, zoals aangetoond 
bij de doorlopende monitoring in de zin 
van artikel 7 bis;
6. De KIG's of hun partnerorganisaties 
kunnen, overeenkomstig hun respectieve 
voorschriften en op gelijke voet met 
andere aanvragen, steun van de Unie 
aanvragen, met name in het kader van de 
programma's en fondsen van de Unie. In 
dat geval wordt dergelijke steun niet 
toegewezen aan werkzaamheden die reeds 
ten laste van de algemene begroting van 
de Europese Unie komen. De financiële 
bijdrage van andere programma's en 
fondsen van de Unie mag niet meer dan 
25% van de jaarlijkse begroting van de 
KIG's bedragen, berekend op basis van
een driejaarlijks gemiddelde."

Or. en
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(Artikel 14 van de verordening wordt verplaatst naar artikel 7 bis)

Motivering

Duidelijkheidshalve zijn financieringsbronnen (artikel 14) en financieringsbeginselen in één 
artikel samengevoegd en gewijzigd teneinde de beginselen van de hefboomeffecten van de 
KIG's (maximaal 25% EIT-bijdrage en maximaal 50% bijdrage van totale EU-middelen) 
alsook het competitief beoordelingsmechanisme voor de jaarlijkse toewijzingen aan de KIG's 
erin op te nemen. 

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 bis (nieuw) – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beginselen voor de evaluatie en 
monitoring van de KIG's

Beginselen voor de monitoring en 
evaluatie van de KIG's

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de hand van kernprestatie-indicatoren 
en in samenwerking met de Commissie 
zorgt het EIT ervoor dat de output, 
resultaten en effecten van elke KIG 
doorlopend worden gemonitord en 
periodiek aan een externe evaluatie worden 
onderworpen.

"1. Aan de hand van kernprestatie-
indicatoren en in samenwerking met de 
Commissie zorgt het EIT ervoor dat de 
output, resultaten en effecten van elke KIG 
doorlopend worden gemonitord en iedere 
drie jaar aan een externe evaluatie worden 
onderworpen.

De doorlopende monitoring behelst:
a) de bijdrage van KIG's aan het behalen 
van de specifieke doelstellingen van 
Horizon 2020;
b) algemene KIG-prestaties aan de hand 
van een reeks gemeenschappelijke 
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kernindicatoren voor de KIG's;
c) specifieke KIG-prestaties op basis van 
individuele doelstellingen en 
kernprestatie-indicatoren zoals vastgelegd 
in de afzonderlijke bedrijfsplannen van de 
KIG's."

Or. en

Motivering

De monitoringbeginselen van KIG's moeten duidelijker worden vastgesteld.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De middels doorlopende monitoring 
gemeten prestaties van de KIG's dienen 
als grondslag voor het competitieve 
beoordelingsmechanisme voor de 
toewijzing van de jaarlijkse financiële 
bijdrage van het EIT aan de KIG's, zoals 
bepaald in artikel 7 bis, onder 4 bis).

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 bis – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De middels doorlopende monitoring 
gemeten prestaties van de KIG's dienen 
als grondslag voor het competitieve 
beoordelingsmechanisme voor het 
bepalen van de jaarlijkse financiële 
bijdrage van het EIT aan de KIG's. Bij de 
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ontwikkeling van het monitoringsysteem 
door het EIT en de Commissie moet 
rekening worden gehouden met de 
voorlopige lijst van indicatoren in bijlage 
II.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Duur, voortzetting en opheffing van een 
KIG

Duur, voortzetting en opheffing van de 
financiering van een KIG

Or. en

Motivering

Een KIG kan blijven functioneren zonder EU-financiering. Het is de financiering van de KIG 
waarvoor een termijn moet worden vastgesteld en niet de levensduur van de KIG zelf. 

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Al naargelang de uitkomsten van de 
periodieke evaluaties en de specifieke 
kenmerken van bepaalde gebieden
bedraagt de normale levensduur van een 
KIG zeven tot vijftien jaar.

1. De oorspronkelijke looptijd van de EIT-
financiering van een KIG bedraagt drie 
jaar. 

Or. en
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Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 7 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur kan besluiten de 
oorspronkelijk vastgestelde duur van een 
KIG te verlengen indien dit de meest 
geschikte manier is om de doelstellingen 
van het EIT te verwezenlijken.

2. Naargelang van de uitkomsten van de 
doorlopende monitoring en de periodieke 
evaluaties zoals bepaald in artikel 7 bis, 
kan de raad van bestuur om de drie jaar
besluiten de financiering van de werking
van een KIG te verlengen indien deze 
aantoont dat zij haar doelstellingen en die
van het EIT verwezenlijkt. 

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) Artikel 13, lid 2, wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"2. Het EIT maakt vóór de oproepen tot 
het indienen van voorstellen voor de 
keuze van de KIG's het volgende bekend: 
zijn reglement van orde, zijn specifieke 
financiële voorschriften in de zin van 
artikel 21, lid 1, alsmede de gedetailleerde 
criteria voor de selectie van KIG's in de 
zin van artikel 7."

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter) Artikel 13, lid 3 wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"3. Het EIT maakt onverwijld zijn 
strategische innovatieagenda, zijn 
voortschrijdend werkprogramma voor drie 
jaar en het in artikel 15 bedoelde 
jaarlijkse activiteitenverslag bekend, 
alsook de resultaten van de monitoring en 
de evaluatie van het EIT en de KIG's;"

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 – inleidende formule
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) In artikel 14 wordt lid 2 vervangen 
door:

10) Artikel 14 wordt geschrapt.

Or. en

(Zie artikel 7 bis nieuw)

Motivering

Duidelijkheidshalve zijn financieringsbronnen (artikel 14) en financieringsbeginselen in één 
artikel samengevoegd (artikel 7 bis)

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De KIG's worden met name uit de 
volgende bronnen gefinancierd:

Schrappen

a) bijdragen van partnerorganisaties, die 
een belangrijke financieringsbron zijn;
b) bij wet voorgeschreven of vrijwillige 
bijdragen van lidstaten, derde landen of 
overheidsinstanties daarvan;
c) bijdragen van internationale organen 
of instellingen;
d) inkomsten uit eigen werkzaamheden 
van de KIG en royalty's uit intellectuele-
eigendomsrechten;
e) dotatiekapitaal, met inbegrip van dat 
onder het beheer van de EIT-stichting;
f) testamenten, schenkingen en bijdragen 
van personen, instellingen, stichtingen of 
andere nationale organen;
g) bijdrage van het EIT;
h) financiële instrumenten, met inbegrip 
van die welke worden gefinancierd uit de 
algemene begroting van de Europese 
Unie.
Bijdragen kunnen in natura zijn.

Or. en

(Zie artikel 7 bis)

Motivering

Duidelijkheidshalve zijn financieringsbronnen (artikel 14) en financieringsbeginselen in één 
artikel samengevoegd (artikel 7 bis)

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 14 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bijdrage van het EIT kan de totale 
subsidiabele kosten van KIG-activiteiten 
met een toegevoegde waarde gedeeltelijk 
of volledig dekken.

Schrappen

Or. en

(Zie artikel 7 bis)

Motivering

Duidelijkheidshalve zijn financieringsbronnen (artikel 14) en financieringsbeginselen in één 
artikel samengevoegd (artikel 7 bis)

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 15 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een voortschrijdend werkprogramma 
voor drie jaar dat gebaseerd wordt op de 
SIA, wanneer deze is aangenomen, en een 
overzicht bevat van de belangrijkste 
prioriteiten en geplande initiatieven van het 
EIT en de KIG's, inclusief een raming van 
de noodzakelijke financiële middelen en 
geplande financiering. Dit werkprogramma 
bevat ook passende indicatoren voor het 
monitoren van de activiteiten van de KIG's 
en het EIT. Het EIT dient het voorlopige 
voortschrijdende werkprogramma voor drie 
jaar uiterlijk op 31 december van elk N-2 
bij de Commissie in. De Commissie brengt
binnen drie maanden advies uit over de in 
Horizon 2020 vastgestelde specifieke 
doelstellingen van het EIT en over de 
complementariteit daarvan met het beleid 
en de instrumenten van de Unie. Het EIT 
houdt naar behoren rekening met het 
advies van de Commissie en rechtvaardigt 
zijn standpunt indien het van dat advies

a) een voortschrijdend werkprogramma 
voor drie jaar dat een overzicht bevat van 
de belangrijkste prioriteiten en geplande 
initiatieven van het EIT en de KIG's, 
inclusief een raming van de noodzakelijke 
financiële middelen en geplande 
financiering en het voornemen om de 
financiering van iedere KIG al dan niet 
voort te zetten. Dit werkprogramma bevat 
ook passende indicatoren voor het 
monitoren van de activiteiten van de KIG's 
en het EIT. Het EIT dient het voorlopige 
voortschrijdende werkprogramma voor drie 
jaar uiterlijk op 31 december van elk N-2 
bij de Commissie, het Europees Parlement 
en de Raad in. De Commissie, het 
Europees Parlement en de Raad brengen
binnen drie maanden advies uit. Het EIT 
houdt naar behoren rekening met de geuite 
standpunten en rechtvaardigt zijn 
standpunt indien het van die standpunten
afwijkt. Het EIT zendt het definitieve 
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afwijkt. Het EIT zendt het definitieve 
werkprogramma ter informatie toe aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's;

werkprogramma ter informatie toe aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's;

Or. en

Motivering

De besluitvormers moeten een beter beeld krijgen van de goedkeuring van de voor drie jaar 
vastgestelde werkprogramma's. Overeenkomstig de oorspronkelijke fase van het EIT waarbij 
het ontwerp van het eerste voor drie jaar vastgestelde werkprogramma voor commentaar 
werd ingediend bij het Parlement, de Raad en de Commissie, moeten de toekomstige 
werkprogramma's van het EIT worden onderworpen aan een evaluatieprocedure door het 
Parlement en de Raad.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 15 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een jaarverslag, uiterlijk op 30 juni van 
elk jaar. Dit verslag beschrijft de 
werkzaamheden van het EIT en de KIG's in 
het voorgaande kalenderjaar, zet de 
resultaten af tegen de doelstellingen, 
indicatoren en het vooropgestelde 
tijdschema, en beoordeelt de risico's van de 
werkzaamheden, de besteding van de 
financiële middelen en het functioneren 
van het EIT in het algemeen.

b) een jaarverslag, uiterlijk op 30 juni van 
elk jaar. Dit verslag beschrijft de 
werkzaamheden van het EIT en de KIG's in 
het voorgaande kalenderjaar, zet de 
resultaten af tegen de doelstellingen, 
indicatoren en het vooropgestelde 
tijdschema, en beoordeelt de risico's van de 
werkzaamheden, de besteding van de 
financiële middelen en het functioneren 
van het EIT in het algemeen. Elk jaar legt 
de directeur van het EIT het jaarverslag 
voor aan de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor een regelmatige dialoog met het EIT en het Europees Parlement op 
te zetten ter gelegenheid van de publicatie van zijn jaarverslag.
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Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 16 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"2 ter. Tijdens de evaluatie worden 
aspecten beoordeeld die verband houden 
met de bevordering van de betrokkenheid 
van deelnemers uit zwakkere regio's en de 
deelname van het mkb. Bovendien wordt 
bij de evaluatie rekening gehouden met de 
bijdrage van het EIT aan de prioriteiten 
van de Europa 2020-strategie en de 
vlaggenschipinitiatieven  daarvan."

Or. en

Motivering

De evaluatie van het EIT moet breder zijn. Er moet met name gekeken worden naar algemene 
doelstellingen van de langetermijnstrategie van de Unie en niet alleen naar de eigen 
doelstellingen. 

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14 -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 -a) Artikel 17, lid 1, wordt vervangen 
door:
1. Uiterlijk op 30 juni 2011 en vervolgens 
om de zeven jaar stelt het EIT een 
ontwerp van een SIA voor zeven jaar op, 
legt dit aan de Commissie voor en maakt 
het aan het publiek bekend.

Or. en
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Motivering

xxx.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14 letter -a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 - a bis) Artikel 17, lid 2, wordt 
vervangen door:
2. In de SIA wordt de 
langetermijnstrategie voor het EIT binnen 
het Europees innovatielandschap 
vastgesteld en wordt een evaluatie 
gemaakt van de effecten van het EIT, 
alsook van zijn capaciteit om, vanuit 
innovatieoogpunt, meerwaarde te creëren 
voor de Unie. In de SIA wordt rekening 
gehouden met de resultaten van de 
monitoring en de evaluatie van het EIT 
waarvan sprake in artikel 16.

Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) Artikel 17, lid 4, wordt vervangen 
door:
"De Commissie houdt rekening met en 
integreert de relevante aspecten van de 
SIA in het toekomstige voorstel voor een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
onderzoek en innovatie voor de volgende 
programmeringsperiode".
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Or. en

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen uit Horizon 2020 
voor de uitvoering van deze verordening 
voor de periode van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2020 worden vastgesteld 
op 3 182,230 miljoen euro. De jaarlijkse 
kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegewezen binnen de 
grenzen van het financiële kader. De 
financiële bijdrage van het EIT aan de 
KIG's maakt deel uit van deze financiële 
middelen.

De financiële middelen uit Horizon 2020 
voor de uitvoering van deze verordening 
voor de periode van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2020 worden vastgesteld 
op [3 182,230 miljoen euro]. De jaarlijkse 
kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegewezen binnen de 
grenzen van het financiële kader. De 
financiële bijdrage van het EIT aan de 
KIG's maakt deel uit van deze financiële 
middelen.

Or. en

Motivering

Het definitieve bedrag moet later worden ingevoegd, nadat de MFK-onderhandelingen zijn 
afgelopen.

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 20 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 294/2008
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis) De volgende bijlage wordt 
ingevoegd:
"Bijlage I bis
Niet-exhaustieve lijst van algemene 
prestatie-indicatoren voor de monitoring 
van KIG's
Input:
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a) Opsplitsing van partnerbijdragen (in 
natura en in contanten) aan de jaarlijkse 
begroting
b) Opsplitsing van de begroting per soort 
activiteit (onderzoek, onderwijs, innovatie, 
algemene kosten)
Output en impact:
a) Aantal ontwikkelde leerplannen en 
opgeleide studenten
b) Aantal onderzoeksprojecten en 
publicaties
c) Aantal deelnemende bedrijven, 
inclusief het aandeel van het mkb, 
onderzoeksinstellingen en universiteiten;
e) Aantal verleende octrooien per 
geïnvesteerde euro en aantal 
overgedragen octrooien
g) Aantal opgerichte spin-offbedrijven
h) Aantal uitgevoerde 
innovatieactiviteiten in deelnemende 
bedrijven."

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

Europa moet, om de verschillende crises te boven te komen waar zij momenteel mee 
geconfronteerd wordt, manieren vinden om haar innovatievermogen te ontwikkelen, teneinde 
duurzame en efficiënte oplossingen aan te reiken voor de maatschappelijke uitdagingen zoals 
die welke geïdentificeerd zijn in Horizon 2020, maar ook voor het scheppen van banen en het 
creëren van toegevoegde waarde.

Het Europees Instituut voor technologie (EIT) werd in 2008 opgericht in het kader van de 
Lissabonstrategie met het oog op groei en werkgelegenheid om innovatievermogen van 
Europa te vergroten.  

Het is de eerste poging van de EU om de drie zijden van de kennisdriehoek (hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie) te integreren. Het EIT werd in 2010 operationeel met een 
begrotingsbijdrage van de EU van 309 miljoen euro voor de periode van 2008 tot 2013. 

Middels de activiteiten van de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's) bevordert het 
EIT de nauwere samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra en ondernemingen 
met als doel de kloof tussen onderzoek, onderwijs en ondernemersactiviteiten te dichten 
teneinde het innovatievermogen van de EU te vergroten. 

Sinds 2010 zijn er drie KIG's operationeel (klimaat-KIG, EIT ICT-labs en de KIG 
InnoEnergy) middels zestien collocatiecentra in twaalf EU-lidstaten, waarbij meer dan 200 
partners zijn betrokken. 

De ervaringen met KIG's tot dusver hebben geleid tot een groeiend aantal deelnemers (met 
inbegrip van het bedrijfsleven), een goed hefboomeffect, stroomlijningseffecten en reeds 
tastbare resultaten (opgeleide studenten, opstartende bedrijven). 

Voorstel van de Commissie 

De Commissie stelt voor om het EIT te voorzien van een begroting van ongeveer 3 miljard 
euro en om het toepassingsgebied van het EIT volgens het Horizon 2020-programma te 
integreren.  De begroting zou in twee toewijzingen worden vrijgegeven: de eerste om de 
consolidatie van de bestaande KIG's te financieren en drie nieuwe KIG's in 2014 op te richten; 
de tweede na een evaluatie eind 2017 om de activiteiten van de gevormde KIG's voort te 
zetten en drie nieuwe KIG's op te richten.

De door de Commissie voorgestelde amendementen op de EIT-verordening dienen ter 
verduidelijking van het toepassingsgebied van de EIT-bijdragen aan de KIG's, de criteria voor 
de oprichting ervan en de beginselen voor de evaluatie, duur en opheffing ervan. 

De strategische innovatieagenda (die in een afzonderlijk document moet worden 
goedgekeurd) bij de EIT-verordening zet daarnaast de EIT-prioriteiten voor de periode van 
2014 tot 2020, het werkprogramma en de modaliteiten voor de werking ervan en de 
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financiering van de KIG's uiteen.

Standpunt van de rapporteur

1. De begroting en doelstellingen van het EIT

Het EIT lijkt tot dusver een succesvol en veelbelovend instrument om op innovatie gerichte 
activiteiten op een alomvattende en eenduidige manier uit te voeren, waarbij partners uit de 
private en publieke sector / universitaire partners bij een dynamisch proces van innovatie 
worden betrokken.

Vergeleken met andere vormen van publiek-private partnerschapsinitiatieven geeft de 
onderlinge koppeling tussen onderzoek, innovatie en onderwijs het EIT bovendien een 
toegevoegde waarde die andere initiatieven momenteel missen.

De rapporteur ondersteunt daarom de door de Commissie voorgestelde geleidelijke verhoging 
van de begroting gedurende de periode van 2014 tot 2020 en de oprichting van nieuwe KIG's.

De nieuwe KIG's moeten worden opgericht binnen de prioritaire gebieden van Horizon 2020 
en met name volgens de pijlers van "maatschappelijke uitdagingen" en "leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën". 

Dit zijn de terreinen waarop de EU haar krachten moeten bundelen om innovatieve 
oplossingen te vinden en ten uitvoer te leggen en ondernemersinitiatieven te bevorderen. 

De rapporteur steunt het voorstel voor een tussentijdse evaluatie van het EIT om zijn 
prestaties te beoordelen, maar omdat het deel uitmaakt van Horizon 2012 bestaat er geen 
specifieke reden waarom het onderworpen moet worden aan een andere beoordeling dan 
andere delen van het Horizon 2020-programma. 

2. Beginselen voor het selecteren van de KIG's

De rapporteur is van mening dat het door het EIT op te richten aantal KIG's en hun voorwerp 
niet hoeft te worden voorgeschreven.

De fasering en prioritering van nieuwe KIG's die momenteel door de Commissie zijn 
voorgesteld, is niet voldoende gerechtvaardigd. Andere thema's kunnen dringender of 
veelbelovender worden geacht dan de thema's die naar voren zijn geschoven. 

De rapporteur stelt voor dat voor de selectie van KIG's in de plaats daarvan een open, 
transparante en concurrerende procedure moet worden doorlopen. Op grond van het 
ontvangen voorstel zou het EIT zoveel mogelijk KIG's als financieel mogelijk aanwijzen, mits 
zij aan de selectie- en kwaliteitscriteria voldoen en hun toepassingsgebied onder de
prioriteiten van Horizon 2020 valt. 

Het EIT moet bij de selectie ook in aanmerking nemen dat sommige KIG's niet 
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noodzakelijkerwijs even kapitaalkrachtig zijn als andere. 

3. Beginselen voor het financieren van de KIG's

Competitief beoordelingsmechanisme

Zoals dat in 2012 reeds door het EIT in gang is gezet, moeten de KIG's jaarlijks wedijveren 
om de beschikbare begroting. Dat zou ervoor zorgen dat enkel de meest veelbelovende en 
waardevolle projecten effectief worden gefinancierd, waarbij het mogelijke buitenkanseffect 
waartoe een vooraf bepaalde toewijzing zou kunnen leiden, wordt vermeden.  

De jaarlijkse bijdrage zou worden gebaseerd op de evaluatie van de jaarlijkse bedrijfsplannen, 
doelstellingen, behaalde resultaten en verdere potentieel van de KIG's.  

De rapporteur stelt voor om de beginselen van de competitieve toewijzing in de verordening 
op te nemen. 

Hefboomeffect

Het EIT heeft tot dusver ongeveer 25% van de begroting van de KIG's verstrekt, waarbij 75% 
moet worden ingevuld door andere publieke of private partners (met inbegrip van eigen 
middelen van partners, overheidsfinanciering van de lidstaten, fondsen uit andere EU-
initiatieven, zoals het KP7, en structurele middelen en, in de toekomst, Horizon 2020). 

De rapporteur stelt voor om dit beginsel in de verordening op te nemen. 

Bovendien moet voorkomen worden dat het synergetisch effect van het EIT ondermijnd 
wordt, doordat EU-fondsen te vaak gebruikt worden als "hefboom" voor andere EU-fondsen. 
De rapporteur stelt een verdere drempel voor van maximaal 25% aan EU-fondsen die de 
KIG's naast de EIT-bijdrage mogen innen. 

Waarborgen van duurzaamheid

Tot slot overweegt de Commissie, met het oog op duurzaamheid van de financiering op de 
lange termijn, de mogelijkheid om voor sommige KIG-activiteiten op de middellange termijn 
te voorzien in zelffinanciering. Om dat te verwezenlijken moet de ontwikkeling van een 
financieringsstrategie nadrukkelijk deel uitmaken van de taken van de KIG's.

4. Programmering, monitoring en evaluatie

De rapporteur stelt voor dat de SIA voortaan wordt aangenomen door de raad van bestuur en 
wordt geïntegreerd in het toekomstige kader voor onderzoek en innovatie (Horizon 2012-
2018). Daarnaast moeten de besluitvormers een beter beeld krijgen van de goedkeuring van 
de voor drie jaar vastgestelde werkprogramma's van het EIT. 

In de oorspronkelijke fase van het EIT werd het eerste ontwerpwerkprogramma voor drie jaar 
voor commentaar bij het Parlement, de Raad en de Commissie ingediend.  De rapporteur is 
van mening dat dat ook het geval moet zijn voor de volgende EIT-werkprogramma's voor drie 
jaar. 
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Bovendien wordt geopperd om een regelmatige dialoog op te zetten met de directeur van het 
EIT en het Europees Parlement ter gelegenheid van de publicatie van het EIT-jaarverslag. 

Het EIT is voorts van plan een monitoringsysteem op te zetten waarin de vier 
activiteitenniveaus worden aangepakt (het Horizon 2020-niveau, het EIT-niveau, het KIG-
overschrijdend niveau, het individuele KIG-niveau). De rapporteur stelt voor om deze 
beginselen in de verordening op te nemen. 

5. Verruiming van het concept van innovatie 

Niet enkel technologische oplossingen

Tegenwoordig zijn de EIT-activiteiten hoofdzakelijk gericht op de ondersteuning van het 
aanreiken van technologische en industriële oplossingen. Hoewel deze noodzakelijk zijn, zijn 
zij geenszins toereikend om de uitdagingen waar Europa momenteel voor staat, het hoofd te 
kunnen bieden. 

De rapporteur is van mening dat niet-technologische, organisatorische systeeminnovatie en 
innovaties in de overheidssector dezelfde aandacht vereisen als door technologie aangestuurde 
oplossingen. 

Evenzo moet worden overwogen om sociaal ondernemerschap te bevorderen, aangezien 
sociale ondernemingen gewoonlijk zeer innovatief van aard zijn door de goederen of diensten 
die zij aanbieden of door hun organisatorische modellen. 

Intellectuele-eigendomsrechten

In een context waarin China de grootste depositaris van octrooien wordt, moet de EU een 
"slim" beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten ontwikkelen waarmee zij zich kan 
onderscheiden.1

Marktfalen met betrekking tot IER-praktijken dupeert met name het mkb, doordat het 
bijvoorbeeld de deelname aan IER-uitwisselingen belemmert, die doorgaans tussen grotere 
marktspelers plaatsvinden, en te lijden hebben van de gerechtelijke valorisatie van octrooien. 

Als vooraanstaand Europees instituut voor innovatie moet het EIT innovatieve praktijken 
ontwikkelen en bevorderen die zijn afgestemd op doorsnee Europese spelers.

Het EIT en de KIG's zouden als "laboratorium" fungeren ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van verschillende IER-beleidsvormen die tegemoet kunnen komen aan de 
behoeften en belangen van verschillende sectoren en actoren in Europa, met name het mkb, 
universiteiten en overheidsinstanties.  

6. Governance en deelname

                                               
1 In 2010 bedroeg de verhouding van binnenlandse octrooiaanvragen tot het totale volume van octrooien 15,1% 
in Europa (stagnerend), 53,6% in de VS (afnemend), 82,1% in Japan (stagnerend) en 72,7% in China (sterk 
toenemend). 
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Hoewel KIG's innovatieve en zelforganiserende, op bedrijven lijkende structuren zijn, moeten 
er een aantal gemeenschappelijke minimumkenmerken voor alle KIG's worden vastgesteld 
om ervoor te zorgen dat aan de beginselen van openheid, transparantie en belangenevenwicht 
wordt voldaan. Dat is des te belangrijker aangezien KIG's gedeeltelijk uit de 
overheidsbegroting gefinancierd worden. 

Met name moeten KIG's door hun structuur in staat zijn "lock-in-" of "gesloten deur"-effecten 
af te leiden en te voorkomen. Nieuwe partners moeten zich bij de KIG kunnen aansluiten en 
aan de activiteiten kunnen deelnemen, terwijl de voorgestelde IER-voorschriften alle spelers 
dezelfde mogelijkheden moeten bieden. 

Het verruimen van de deelname voor nieuwkomers en met name het intensiveren van de 
deelname van het mkb, moet deel uitmaken van de strategie van het EIT en de KIG's. 

De KIG's moeten, zoals bepaald voor het EIT, ook een forum van belanghebbenden voor hun 
specifieke activiteitenterrein oprichten, dat eenmaal per jaar bijeen moet worden geroepen. 

Het EIT moet ook mogelijkheden bieden aan zwakkere regio's in Europa om voordeel te halen 
uit en deel te nemen aan de KIG's, met name die regio's die momenteel de grootste behoefte 
hebben aan innovatie om uit de crisis te kunnen raken. 

7. Complementariteit met andere Horizon 2020-instrumenten 

De complementariteit van de KIG's met andere in het kader van Horizon 2020 uitgevoerde 
activiteiten moet nog verder worden verduidelijkt.  

Een aantal vraagstukken is nog niet opgelost, zoals specifieke rol van de KIG's in het 
complexe EU-onderzoekslandschap, met name ten opzichte van gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven, Europese technologieplatformen, gezamenlijke technologie-
initiatieven, ERA-Nets maar ook van Erasmus voor iedereen, kennisovereenkomsten en 
overeenkomsten voor sectorvaardigheden en met de Marie Curie-acties. 

De rapporteur is van mening dat de Commissie met name een alomvattende evaluatie moet 
uitvoeren van alle verschillende soorten publiek-private partnerschappen die in het kader van 
haar diverse onderzoeks- en innovatieprogramma's zijn opgericht.

Doel daarvan is de meest effectieve partnerschapsmodellen te beoordelen, bepalende factoren 
voor succes te identificeren en te streven naar een rationalisering en vereenvoudiging van het
onderzoeks- en innovatielandschap in het toekomstige financieringskader.


