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KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev oprettet inden for rammerne 
af forordning (EF) 294/2008 med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet. Det udgør 
EU's første forsøg på at integrere videregående uddannelse, forskning og innovation i den 
såkaldte "videnstrekant". Denne integration foregår hovedsageligt gennem viden- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er), som bringer organisationer sammen om at løse 
samfundsmæssige udfordringer på lang sigt. EIT begyndte sit arbejde i 2010 og har 
hovedsæde i Budapest.

Der er en generel politisk vilje til at fremme EIT's tilstedeværelse, og ordføreren glæder sig 
derfor i høj grad over forslaget om en strategisk innovationsdagsorden (SID). 

Samordningsmekanismer mellem EU-initiativer

Det skal imidlertid helt fra starten understreges, at der bør gennemføres en 
samordningsmekanisme mellem EIT og de andre aktiviteter under Horisont 2020. EIT bør 
fremme samspillet mellem VIF'erne på tværs af søjlerne i Horisont 2020 og med andre 
initiativer og samtidig tage behørigt hensyn til risikoen for overlapninger.

Udvidelse af SID's prioriteringer

Ordføreren glæder sig over de tematiske områder i den strategiske innovationsdagsorden, men 
foreslår, at listen over prioriteringer deri udvides, så den omfatter mere end bæredygtig 
forsyningskæde fra jord til bord, innovation for en sund livsstil og aktiv aldring, bæredygtig 
efterforskning, udvinding, forædling, genanvendelse og erstatning af råstoffer, intelligente 
sikre samfund og mobilitet i byer. Når der fastsættes nye prioritetsområder, bør EIT indgå i en 
løbende dialog med EU-institutionerne.

Udvidelse af deltagelsen på tværs af alle medlemsstaterne og fremme af synergier i 
EIT-strukturer, navnlig til fordel for SMV'er

EIT skal – som et eliteinstitut med et nyt koncept for tilrettelæggelse af forskning, 
videregående uddannelse og erhvervsliv – styrke den private sektors deltagelse i 
videntrekanten, navnlig SMV'ers deltagelse heri. Dette vil gøre det lettere at omsætte 
forskningsresultater til nye, innovative produkter og tjenester. VIF'erne bør støtte regionerne i 
deres procesaktiviteter inden for "intelligent specialisering" og "vejen til topkvalitet", hvor 
aktører fra alle regioner i EU får mulighed for at deltage. 

Forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder 

Endelig ønsker ordføreren, at EIT udvikler en ny innovativ politik og praksis for intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som kan imødekomme behovene og interesserne hos de involverede 
interessenter i hele EU, navnlig SMV'erne.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SID bør fastlægge EIT's prioriterede 
områder på lang sigt og omfatte en 
vurdering af dets økonomiske virkninger 
og evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID bør 
tage hensyn til resultaterne af 
overvågningen og evalueringen af EIT. 

SID bør fastlægge EIT's prioriterede 
områder på lang sigt og i den forbindelse 
fremme topkvalitet og en bred deltagelse i 
hele EU samt omfatte en vurdering af dets 
økonomiske virkninger og evne til at skabe 
den størst mulige merværdi på 
innovationsområdet. SID bør tage hensyn 
til resultaterne af overvågningen og 
evalueringen af EIT. 

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en verden under hastig udvikling bygger 
Europas vej til fremtiden på vækst, som er 
intelligent, bæredygtig og inklusiv. For at 
nå dette mål og forblive konkurrencedygtig 
i den globale vidensøkonomi er 
"videntrekanten" af forskning, uddannelse 
og innovation og samspillet mellem disse 
tre sider blevet udpeget som centrale 
drivkræfter. EU har handlet i 
overensstemmelse hermed og har udpeget 
disse områder som politiske prioriteter i 
Europa 2020-strategien. Disse prioriteter 
gennemføres navnlig gennem 
flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og 
"Unge på vej", der danner den overordnede 
politiske ramme for EU's indsats på disse 
områder. De suppleres af 
flagskibsinitiativet "En integreret 

I en verden under hastig udvikling bygger 
Europas vej til fremtiden på vækst, som er 
intelligent, bæredygtig og inklusiv. For at 
nå dette mål og forblive konkurrencedygtig 
i den globale vidensøkonomi er 
"videntrekanten" af forskning, uddannelse 
og innovation og samspillet mellem disse 
tre sider blevet udpeget som centrale 
drivkræfter. EU har handlet i 
overensstemmelse hermed og har udpeget 
disse områder som politiske prioriteter i 
Europa 2020-strategien. Disse prioriteter 
gennemføres navnlig gennem 
flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og 
"Unge på vej", der danner den overordnede 
politiske ramme for EU's indsats på disse 
områder. De suppleres af 
flagskibsinitiativerne "En industripolitik 
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industripolitik for en globaliseret verden" 
og "Ressourceeffektivt Europa". Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi vil fuldt ud bidrage til 
opfyldelse af målene i disse 
flagskibsinitiativer.

for en globaliseret verden", "En digital 
dagsorden for Europa", "Et 
ressourceeffektivt Europa" og "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og nye 
job". Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi vil fuldt ud 
bidrage til opfyldelse af målene i disse 
flagskibsinitiativer.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT er oprettet netop til dette formål – at 
bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og 
fremme konkurrenceevnen i Europa 
gennem styrkelse af medlemsstaternes og 
EU's innovationskapacitet. Ved fuldt ud at 
integrere videntrekanten af højere
uddannelse, forskning og innovation søger 
instituttet i høj grad bidrage til at tackle de 
samfundsmæssige udfordringer i Horisont 
2020 og skabe systemiske ændringer i den 
måde, som de europæiske 
innovationsaktører samarbejder på.

EIT er oprettet netop til dette formål – at 
bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og 
fremme konkurrenceevnen i Europa 
gennem styrkelse af medlemsstaternes og 
EU's innovations- og iværksætterkapacitet
og fremme potentialet til at omsætte 
resultater fra forskning og innovation til 
produkter og tjenester af høj værdi. Ved 
fuldt ud at integrere videntrekanten af 
højere uddannelse, forskning og innovation 
søger instituttet i høj grad at bidrage til at 
tackle de samfundsmæssige udfordringer i 
Horisont 2020 og skabe systemiske 
ændringer i den måde, som de europæiske 
innovationsaktører samarbejder på, med 
åbne og inklusive innovationsmodeller. 

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde dette mål kombinerer EIT en 
strategisk indfaldsvinkel på EIT-niveau 
med en bottom-up-tilgang gennem EIT's 
videns- og innovationsfællesskaber 
(VIF'er). VIF'erne er godt integrerede 
partnerskaber, der samler de bedste 

For at opfylde dette mål kombinerer EIT en 
strategisk indfaldsvinkel på EIT-niveau 
med en bottom-up-tilgang gennem EIT's 
videns- og innovationsfællesskaber 
(VIF'er). VIF'erne er godt integrerede 
partnerskaber i hele EU, der samler de 
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universiteter, forskningscentre, små og 
store virksomheder og andre 
innovationsaktører i et langsigtet 
samarbejde om specifikke 
samfundsmæssige udfordringer. Hvert VIF 
er organiseret omkring et mindre antal 
centre med samme beliggenhed 
(samhusningscentre), hvor partnerne 
samarbejder tæt i det daglige, idet de i 
hidtil uset grad deler en række strategiske 
mål. Samhusningscentre bygger på 
eksisterende ekspertisecentre og udvikler 
disse yderligere til lokale innovative 
økosystemer og knytter dem sammen i et 
bredere netværk af 
innovationsknudepunkter, der dækker hele 
Europa. Inden for EIT-rammerne har de 
enkelte VIF'er fået en høj grad af 
selvstændighed med hensyn til 
fastlæggelsen af deres interne organisation, 
sammensætning, dagsorden og 
arbejdsmetoder, hvilket giver dem 
mulighed for at vælge den fremgangsmåde, 
som er bedst egnet til opfyldelse af deres 
mål. På strategisk plan organiserer EIT 
udvælgelsesprocessen for VIF'er, 
koordinerer dem med fleksible rammer og 
formidler deres bedste modeller for styring 
og finansiering.

bedste universiteter, forskningscentre, små 
og store virksomheder og andre 
innovationsaktører i et langsigtet 
samarbejde om specifikke 
samfundsmæssige udfordringer. Hvert VIF 
er organiseret omkring et mindre antal 
centre med samme beliggenhed 
(samhusningscentre), hvor partnerne 
samarbejder tæt i det daglige, idet de i 
hidtil uset grad deler en række strategiske 
mål. Samhusningscentre bygger på 
eksisterende ekspertisecentre og udvikler 
disse yderligere til lokale innovative 
økosystemer og knytter dem sammen i et 
bredere netværk af 
innovationsknudepunkter, der dækker hele 
Europa. Inden for EIT-rammerne har de 
enkelte VIF'er fået en høj grad af 
selvstændighed med hensyn til 
fastlæggelsen af deres interne organisation, 
sammensætning, dagsorden og 
arbejdsmetoder, hvilket giver dem 
mulighed for at vælge den fremgangsmåde, 
som er bedst egnet til opfyldelse af deres 
mål. EIT bør være en rollemodel i hele 
EU for effektiv og lempelig forvaltning.
På strategisk plan organiserer EIT 
udvælgelsesproceduren for VIF'er i 
henhold til de tematiske områder, som er 
godkendt af Europa-Parlamentet og 
Rådet, koordinerer dem med fleksible 
rammer og formidler deres bedste modeller 
for styring og finansiering.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.1 – afsnit 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'ernes struktur som individuelle 
juridiske personer, der ledes af en 
administrerende direktør, er en klar 
nyskabelse i forhold til den traditionelle 
tilgang baseret på flere støttemodtagere. 
Desuden følger alle VIF'erne en 

VIF'ernes struktur som individuelle 
juridiske personer, der ledes af en 
administrerende direktør, er en klar 
nyskabelse i forhold til den traditionelle 
tilgang baseret på flere støttemodtagere. 
Desuden følger alle VIF'erne en 
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forretningslogik i deres strategiske 
planlægning af deres aktiviteter, og alle 
VIF'erne har implementeret 
samhusningskonceptet: det at samle 
forskellige team på ét fysisk sted fungerer 
som clearinginstitution for mange VIF-
aktiviteter og kombinerer kompetencer og 
kvalifikationer, der er udviklet inden for 
forskellige specialområder på 
paneuropæisk niveau. 

forretningslogik i deres strategiske 
planlægning af deres aktiviteter, og alle 
VIF'erne har implementeret 
samhusningskonceptet: det at samle 
forskellige team på ét fysisk sted fungerer 
som clearinginstitution for mange VIF-
aktiviteter og kombinerer kompetencer og 
kvalifikationer, der er udviklet inden for 
forskellige specialområder på 
paneuropæisk niveau. VIF'erne bør være i 
stand til at mobilisere investeringer og 
langsigtede forpligtelser fra erhvervslivet.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yde et stærkt bidrag til de 
målsætninger, der er anført i Horisont 
2020, navnlig ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Inden for Horisont 2020 er 
EIT involveret i målsætningen om at 
"tackle de samfundsmæssige udfordringer", 
men benytter tilgangen om glidende 
samspil på tværs af målsætninger. Det 
bidrager også til at skabe en 
konkurrencedygtig industri i førerposition 
ved at stimulere resultatdrevet forskning og 
styrke udviklingen af innovative små og 
mellemstore virksomheder med et stort 
vækstpotentiale. Endelig vil det bidrage til 
udviklingen af et videnskabeligt grundlag 
af høj kvalitet ved at fremme mobilitet på 
tværs af grænser – faglige, sektorbestemte 
og nationale – og ved at inddrage 
iværksætterkultur og risikovillighed i 
innovative ph.d.-studier. EIT vil derved 
yde et væsentligt bidrag til at fremme de 
rammebetingelser, der er nødvendige for at 
realisere det innovative potentiale, som 
EU's forskning rummer, og fremme 
gennemførelsen af det europæiske 

EIT vil yde et stærkt bidrag til de 
målsætninger, der er anført i Horisont 
2020, navnlig ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Inden for Horisont 2020 er 
EIT involveret i målsætningen om at 
"tackle de samfundsmæssige udfordringer", 
men benytter tilgangen om glidende 
samspil på tværs af målsætninger. Det 
bidrager også til at skabe en 
konkurrencedygtig industri i førerposition 
ved at stimulere resultatdrevet forskning og 
styrke udviklingen af åbne og inklusive 
innovationsmodeller blandt innovative 
små og mellemstore virksomheder med et 
stort vækstpotentiale. Endelig vil det 
bidrage til udviklingen af et videnskabeligt 
grundlag af høj kvalitet ved at fremme 
mobilitet på tværs af grænser – faglige, 
sektorbestemte og nationale – og ved at 
inddrage iværksætterkultur og 
risikovillighed i innovative ph.d.-studier. 
EIT vil derved yde et væsentligt bidrag til 
at fremme de rammebetingelser, der er 
nødvendige for at realisere det innovative 
potentiale, som EU's forskning rummer, og 
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forskningsrum. fremme gennemførelsen af det europæiske 
forskningsrum. Kommissionen skal i 
samråd med EIT foreslå en 
samordningsmekanisme, som skal 
gennemføres af EIT, mellem EIT og de 
øvrige aktiviteter inden for rammerne af 
Horisont 2020.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er endvidere muligheder for 
interaktion med EU's samhørighedspolitik, 
som vil gavne begge områder, og som 
omhandler forbindelser mellem de lokale 
og globale aspekter af innovation. 
Samhusningscentre støtter samarbejde på 
tværs af grænser og er placeret, så de kan 
gøre brug af forskellige tilskudsordninger 
fra deres respektive regioner 
Samhusningscentrene spiller en vigtig rolle 
i indsatsen for at styrke VIF'ernes lokal-
globale forbindelser som helhed, herunder 
gennem tæt samarbejde med regionale 
myndigheder, navnlig de myndigheder, der 
deltager i udformningen og 
gennemførelsen af regionale 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering (RIS3). Desuden vil 
forbindelsen mellem VIF'er og lokale 
klyngeorganisationer kunne styrkes for at 
øge SMV'ernes deltagelse i VIF'ernes 
aktiviteter. Mens muligheder for 
synergivirkninger varierer afhængigt af det 
tematiske område for et VIF, er der en 
række initiativer og programmer på EU-
plan, som især kan forbedres gennem 
samarbejde og koordinering. Da selve 
konceptet bag EIT/VIF'erne hviler på 
tilføjelse af merværdi til den nuværende 
europæiske ekspertise, vil VIF'erne – både 
nuværende og fremtidige – pr. definition 
arbejde for at udforske disse 

Der er endvidere muligheder for 
interaktion med EU's samhørighedspolitik, 
som vil gavne begge områder, og som 
omhandler forbindelser mellem de lokale 
og globale aspekter af innovation. En af de 
vigtigste roller for EIT's VIF'er er at 
støtte regionerne i deres procesaktiviteter 
inden for "intelligent specialisering" og 
"vejen til topkvalitet", hvor aktører fra 
alle regioner i EU får mulighed for at 
drage fordel af og deltage i EIT. 
Samhusningscentre støtter samarbejde på 
tværs af grænser og er placeret, så de kan 
gøre brug af forskellige tilskudsordninger 
fra deres respektive regioner 
Samhusningscentrene spiller en vigtig rolle 
i indsatsen for at styrke VIF'ernes lokal-
globale forbindelser som helhed, herunder 
gennem tæt samarbejde med regionale 
myndigheder, navnlig de myndigheder, der 
deltager i udformningen og 
gennemførelsen af regionale 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering (RIS3). Desuden vil 
forbindelsen mellem VIF'er og lokale 
klyngeorganisationer kunne styrkes for at 
øge SMV'ernes deltagelse i VIF'ernes 
aktiviteter. De nye begreber inden for 
regionale innovations- og 
gennemførelsesfællesskaber fra VIF'erne 
giver en model, som effektivt kan bidrage 
til konnektivitet og forbindelser til 



AD\909043DA.doc 9/18 PE491.106v02-00

DA

synergivirkninger så meget som muligt. 
VIF'er vil føje merværdi til initiativer, der 
findes inden for relevante områder, 
herunder fælles 
programlægningsinitiativer, europæiske 
innovationspartnerskaber og offentlig-
private partnerskaber. 

samhørighedspolitikken og dens 
finansieringsinstrumenter. Mens 
muligheder for synergivirkninger varierer 
afhængigt af det tematiske område for et 
VIF, er der en række initiativer og 
programmer på EU-plan, som især kan 
forbedres gennem samarbejde og 
koordinering. Da selve konceptet bag 
EIT/VIF'erne hviler på tilføjelse af 
merværdi til den nuværende europæiske 
ekspertise, vil VIF'erne – både nuværende 
og fremtidige – pr. definition arbejde for at 
udforske disse synergivirkninger så meget 
som muligt. VIF'er vil føje merværdi til 
initiativer, der findes inden for relevante 
områder, herunder fælles 
programlægningsinitiativer, europæiske 
innovationspartnerskaber og offentlig-
private partnerskaber.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.3 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I praksis udmønter mulighederne for 
synergivirkninger sig på forskellige måder 
fra VIF til VIF og fra problemstilling til 
problemstilling. I dag udvikles der 
forbindelser med andre initiativer på VIF-
niveau, som varierer afhængigt af hvert 
VIF's særlige forhold og tematiske område. 

I praksis udmønter mulighederne for 
synergivirkninger sig på forskellige måder 
fra VIF til VIF og fra problemstilling til 
problemstilling. I dag udvikles der 
forbindelser med andre initiativer på VIF-
niveau, som varierer afhængigt af hvert 
VIF's særlige forhold og tematiske område. 
Derudover bør EIT fremme synergier og 
samspil mellem VIF'erne på tværs af 
søjlerne i Horisont 2020 samt med andre 
initiativer og samtidig tage behørig højde 
for risikoen for overlapninger.
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et vigtigt element i denne henseende er 
også udviklingen i samarbejde med 
VIF'erne af en ægte "corporate identity" for 
EIT omkring et sæt fælles værdier. 
VIF'erne og deres individuelle partnere har 
alle deres egne identiteter og værdier, men 
de deler samtidig værdier, som samler EIT 
og VIF-gruppen. Temaerne er: ekspertise 

Et vigtigt element i denne henseende er 
også udviklingen i samarbejde med 
VIF'erne af en ægte "corporate identity" for 
EIT omkring et sæt fælles værdier. 
VIF'erne og deres individuelle partnere har 
alle deres egne identiteter og værdier, men 
de deler samtidig værdier, som samler EIT 
og VIF-gruppen. Temaerne er: ekspertise 
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på tværs af videntrekanten, kvalificerede 
iværksættere, langsigtet samarbejde på 
tværs af grænser, fagområder og sektorer 
samt fokus på økonomisk og 
samfundsmæssig indvirkning. En sådan 
identitet vil også styrke EIT's og VIF'ernes 
synlighed og omdømme udadtil.

på tværs af videntrekanten, muligheder for 
inddragelse af alle medlemsstaterne,
kvalificerede iværksættere, langsigtet 
samarbejde på tværs af grænser, 
fagområder og sektorer samt fokus på 
økonomisk og samfundsmæssig 
indvirkning. En sådan identitet vil også 
styrke EIT's og VIF'ernes synlighed og 
omdømme udadtil.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.1.1 – afsnit 5 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 tilskynde VIF'er til at udvikle en bredere 
vifte af aktiviteter inden for 
uddannelsesaktiviteter.

 tilskynde VIF'er til at udvikle en bredere 
vifte af aktiviteter inden for 
uddannelsesaktiviteter i hele EU og vejlede 
om disse.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.1.2 – afsnit 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende tematiske områder er udpeget 
som de områder, hvor oprettelsen af et nyt 
VIF har de største muligheder for at føje 
merværdi til eksisterende aktiviteter og 
sætte skub i innovationen:

Følgende vejledende tematiske områder er 
udpeget som de områder, hvor oprettelsen 
af et nyt VIF har de største muligheder for 
at føje merværdi til eksisterende aktiviteter 
og sætte skub i innovationen:

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den indledende periode har EIT primært 
koncentreret sig om at oprette VIF'erne. 
Det er EIT's klare mål at styrke de 

I den indledende periode har EIT primært 
koncentreret sig om at oprette VIF'erne. 
Det skal være EIT's klare mål at styrke de 
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eksisterende ekspertisecentre, men EIT 
skal samtidig sikre, at det også tilfører 
fordele til de områder af EU, som ikke 
direkte deltager i VIF'erne. Det er derfor 
afgørende for EIT, at det aktivt fremmer 
udbredelsen af god praksis med hensyn til 
integration af videntrekanten, så der 
udvikles en fælles kultur for innovation og 
deling af viden. 

eksisterende ekspertisecentre ved at 
tilskynde til en bred deltagelse fra 
medlemsstaternes side. EIT skal samtidig 
sikre, at det også tilfører fordele til de 
områder af EU, som ikke direkte deltager i 
VIF'erne. Det er derfor afgørende for EIT, 
at det aktivt fremmer udbredelsen af god 
praksis med hensyn til integration af 
videntrekanten, så der udvikles en fælles 
kultur for innovation og deling af viden.

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT skal spille en rolle med hensyn til at 
støtte udviklingen af en innovativ politik 
og praksis for intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som kan 
imødekomme behovene og interesserne 
hos de involverede interessenter i hele 
EU, navnlig SMV'er. Dette vil gøre det 
lettere at omsætte forskningsresultater til 
nye, innovative produkter og tjenester. 

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.2 – afsnit 9 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 opnå en ledende rolle med hensyn til 
udvikling af en innovativ politik og 
praksis for intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som kan 
imødekomme behovene og interesserne 
hos de involverede interessenter i hele 
EU, navnlig SMV'er
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.2 – afsnit 9 – led 4 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 sikre en stærk deltagelse af den private 
sektor, navnlig SMV'er, i videntrekanten.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.3 – afsnit 5 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har styrket sine 
bestræbelser ved at støtte EIT i 
etableringen af et solidt og 
resultatorienteret overvågningssystem. 
Dette overvågningssystem vil sikre fuld 
ansvarlighed for EIT og VIF'er, 
produkternes kvalitet, bidraget til de 
prioriterede områder i Horisont 2020, 
samtidig med at der gives mulighed for 
tilstrækkelig fleksibilitet i VIF'ernes 
forretningsdynamik. Det vil gøre det 
muligt for EIT at udvikle en god kapacitet 
til indsamling og analyse af input fra 
VIF'erne, at måle VIF'ernes resultater i 
forhold til deres egne mål og benchmarke 
EIT og VIF'er i forhold til bedste praksis 
på globalt plan. Systemet vil blive 
udformet fleksibelt og om nødvendigt 
justeret for at tage hensyn til udviklingen af 
EIT og VIF'er og den voksende vifte af 
aktiviteter. I overensstemmelse med 
anbefalingerne i den uafhængige eksterne 
evaluering og de overordnede 
overvågningsbestemmelser under Horisont 
2020, har Kommissionen i samarbejde med 
EIT og VIF'er foreslået etableringen af et 
resultatorienteret 
præstationsovervågningssystem for EIT, 
der er rettet mod fire aktivitetsniveauer: 

Kommissionen har styrket sine 
bestræbelser ved at støtte EIT i 
etableringen af et solidt og 
resultatorienteret overvågningssystem. 
Dette overvågningssystem vil sikre fuld 
ansvarlighed for EIT og VIF'er, 
produkternes kvalitet, bidraget til de 
prioriterede områder i Horisont 2020, 
samtidig med at der gives mulighed for 
tilstrækkelig fleksibilitet i VIF'ernes 
forretningsdynamik og åbenhed over for 
nye idéer og partnere. Det vil gøre det 
muligt for EIT at udvikle en god kapacitet 
til indsamling og analyse af input fra 
VIF'erne, at måle VIF'ernes resultater i 
forhold til deres egne mål og benchmarke 
EIT og VIF'er i forhold til bedste praksis 
på globalt plan. Systemet vil blive 
udformet fleksibelt og om nødvendigt 
justeret for at tage hensyn til udviklingen af 
EIT og VIF'er og den voksende vifte af 
aktiviteter. I overensstemmelse med 
anbefalingerne i den uafhængige eksterne 
evaluering og de overordnede 
overvågningsbestemmelser under Horisont 
2020, har Kommissionen i samarbejde med 
EIT og VIF'er foreslået etableringen af et 
resultatorienteret 
præstationsovervågningssystem for EIT, 
der er rettet mod fire aktivitetsniveauer: 
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3.2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samspillet mellem EIT og VIF'erne skaber 
ikke kun rammen for VIF'ernes vellykkede 
aktiviteter, men er også kernen i den 
gensidige læringsproces, der sætter EIT i 
stand til at spille sin rolle som testcenter 
for nye innovationsmodeller. For at sikre 
VIF'erne de rigtige rammebetingelser skal 
EIT give klare og sammenhængende 
retningslinjer i alle processens faser, uden 
at disse bliver overdrevent 
forskriftsmæssige. Samspillet mellem EIT's 
hovedkvarter og VIF'erne skal være 
systematisk og baseret på tillid for at sikre 
maksimal effektivitet. Både de kontraktlige 
forhold mellem EIT og VIF'erne og de 
organisatoriske rammer på EIT's 
hovedkvarter skal bidrage til dette. 

Samspillet mellem EIT og VIF'erne skaber 
ikke kun rammen for VIF'ernes vellykkede 
aktiviteter, men er også kernen i den 
gensidige læringsproces, der sætter EIT i 
stand til at spille sin rolle som testcenter 
for nye innovationsmodeller. For at sikre 
VIF'erne de rigtige rammebetingelser skal 
EIT give klare og sammenhængende 
retningslinjer i alle processens faser, uden 
at disse bliver overdrevent 
forskriftsmæssige. Disse retningslinjer 
kunne navnlig omfatte forvaltning af 
VIF'er og samarbejde med deres partnere.
Samspillet mellem EIT's hovedkvarter og 
VIF'erne skal være systematisk, 
regelmæssigt, klart og gennemsigtigt og 
baseret på tillid for at sikre maksimal 
effektivitet. Både de kontraktlige forhold 
mellem EIT og VIF'erne og de 
organisatoriske rammer på EIT's 
hovedkvarter skal bidrage til dette. 

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3.2 – afsnit 3 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 give retningslinjer for forvaltning af 
VIF'er og samarbejde med deres partnere 
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Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3.3 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere vil aktiv høring af andre EU-
institutioner, især de relevante 
tjenestegrene i Kommissionen, tidligt i 
processen hjælpe med at maksimere 
synergivirkningerne og den gensidige 
læring fra andre EU-initiativer. 

Endvidere vil aktiv høring af andre EU-
institutioner tidligt i processen hjælpe med 
at maksimere synergivirkningerne og den 
gensidige læring fra andre EU-initiativer. 
EIT vil indgå i en løbende dialog med 
Europa-Parlamentet og med 
Kommissionens relevante tjenestegrene.

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrundelsen for at sætte forskning, 
uddannelse og innovation i centrum er 
indlysende. I en tid med øget global 
konkurrence og demografisk udfordring 
hjemme vil Europas vækst og 
beskæftigelse i fremtiden i stigende grad 
komme fra innovative gennembrud inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller og fra dets evne til at 
nære, tiltrække og fastholde talent. Der er 
enkeltstående succeshistorier i hele Europa, 
men EU's medlemsstater klarer sig i 
gennemsnit dårligt sammenlignet med 
verdens førende innovationslande. EU står 
desuden over for øget konkurrence om 
talent fra nye ekspertisecentre i 
vækstøkonomierne.

Begrundelsen for at sætte forskning, 
uddannelse og innovation i centrum er 
indlysende. I en tid med øget global 
konkurrence og demografisk udfordring 
hjemme vil Europas vækst og 
beskæftigelse i fremtiden i stigende grad 
komme fra innovative gennembrud inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller, fra dets evne til at 
nære, tiltrække og fastholde talent samt fra 
borgernes evne til at udnytte, inddrage og 
anvende disse innovationer. Der er 
enkeltstående succeshistorier i hele Europa, 
men EU's medlemsstater klarer sig i 
gennemsnit dårligt sammenlignet med 
verdens førende innovationslande. EU står 
desuden over for øget konkurrence om 
talent fra nye ekspertisecentre i 
vækstøkonomierne.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt med en ægte forandring 
af vores innovationssystemer og 
paradigmer. Ekspertisen inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation, som tydeligvis findes i hele 
EU, er stadig alt for ofte fragmenteret. 
Europa skal overvinde denne mangel på 
strategisk samarbejde på tværs af grænser –
lande, sektorer og fagområder. Europa skal 
endvidere rumme en ægte 
iværksætterkultur, der er nødvendig for at 
opfange værdien af forskning og 
innovation og for at etablere nye 
udviklingsselskaber og faktisk markedsføre 
innovationer inden for potentielle 
højvækstsektorer. Europa skal fremme de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
rolle som innovationsmotorer, da 
mennesker med talent skal styrkes med 
relevante kvalifikationer, relevant viden og 
relevante indstillinger for at skabe 
innovative fremskridt.

Det er nødvendigt med en ægte forandring 
af vores innovationssystemer og 
paradigmer. Ekspertisen inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation, som tydeligvis findes i hele 
EU, er stadig alt for ofte fragmenteret. 
Europa skal overvinde denne mangel på 
strategisk samarbejde på tværs af grænser –
lande, sektorer og fagområder. Europa har
endvidere en stærk, åben og ægte 
iværksætterkultur med mange 
forskelligartede små og mellemstore 
virksomheder, hvilket er nødvendigt for at 
fremme og hjælpe med at opfange værdien 
af forskning og innovation, etablere nye 
udviklingsselskaber og faktisk markedsføre 
innovationer inden for potentielle 
højvækstsektorer. Europa skal fremme de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
rolle som innovationsmotorer, da 
mennesker med talent skal styrkes med 
relevante kvalifikationer, relevant viden og 
relevante indstillinger for at skabe 
innovative fremskridt.

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 1.1 – afsnit 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'ernes struktur som individuelle 
juridiske personer, der ledes af en 
administrerende direktør, er en klar 
nyskabelse i forhold til den traditionelle 
tilgang baseret på flere støttemodtagere. 
Desuden følger alle VIF'erne en 
forretningslogik i deres strategiske 
planlægning af deres aktiviteter, og alle 
VIF'erne har implementeret 
samhusningskonceptet: det at samle 
forskellige team på ét fysisk sted fungerer 
som clearinginstitution for mange VIF-

VIF'ernes struktur som individuelle 
juridiske personer, der ledes af en 
administrerende direktør, er en klar 
nyskabelse i forhold til den traditionelle 
tilgang baseret på flere støttemodtagere. 
Desuden følger alle VIF'erne en 
forretningslogik i deres strategiske 
planlægning af deres aktiviteter, og alle 
VIF'erne har implementeret 
samhusningskonceptet: det at samle 
forskellige team på ét fysisk sted fungerer 
som clearinginstitution for mange VIF-
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aktiviteter og kombinerer kompetencer og 
kvalifikationer, der er udviklet inden for 
forskellige specialområder på 
paneuropæisk niveau.

aktiviteter og kombinerer kompetencer og 
kvalifikationer, der er udviklet inden for 
forskellige specialområder på 
paneuropæisk niveau. VIF'erne bør være i 
stand til at mobilisere investeringer og en 
langsigtet forpligtelse fra den private og 
den offentlige sektor samt tredje sektorer.

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I fremtiden skal EIT arbejde for at gøre 
VIF'ernes erfaringer forståelige og 
reproducerbare for at integrere dem i en 
kultur, der kan fungere som rollemodel i og 
uden for Europa. Ved at udpege, analysere 
og dele god praksis samt nye modeller for 
styring og finansiering fra VIF'erne søger 
EIT at sikre, at den viden, der skabes inden 
for EIT og dets VIF'er, udbredes og 
udnyttes til fordel for mennesker og 
institutioner, herunder dem, der ikke 
deltager direkte i VIF'erne.

I fremtiden skal EIT arbejde for at gøre 
VIF'ernes erfaringer forståelige og 
reproducerbare for at integrere dem i en 
kultur, der kan fungere som rollemodel i og 
uden for Europa. Ved at udpege, analysere 
og dele god praksis samt nye modeller for 
styring og finansiering fra VIF'erne søger 
EIT at sikre, at den viden, der skabes inden 
for EIT og dets VIF'er, udbredes og 
udnyttes til fordel for den brede 
offentlighed, private enheder og 
institutioner, herunder dem, der ikke 
deltager direkte i VIF'erne.
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