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BEKNOPTE MOTIVERING

Bij Verordening (EG) nr. 294/2008 werd het Europees Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT) opgericht om de innovatiecapaciteit van Europa te versterken. Daarmee werd een eerste 
aanzet op EU-niveau gegeven in de richting van integratie van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie in de zogeheten "kennisdriehoek". Deze integratie geschiedt in de eerste plaats via 
kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's) waarin organisaties op lange termijn samenwerken 
om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het EIT werd in 2010 operationeel en is 
gevestigd in Boedapest.

Het voortbestaan van het EIT wordt politiek breed gesteund. Uw rapporteur is om die reden zeer 
ingenomen met het voorstel voor een strategische innovatieagenda (SIA).

Mechanismen voor coördinatie tussen EU-initiatieven

Van meet af aan moet echter benadrukt worden dat een mechanisme moet worden ingevoerd 
voor coördinatie tussen het EIT en andere activiteiten in het kader van Horizon 2020. Het EIT 
moet de interactie tussen de KIG's in alle pijlers van Horizon 2020 en met andere initiatieven 
bevorderen, en voorkomen dat er overlappingen ontstaan.

Uitbreiding van de prioriteiten van de SIA

Uw rapporteur is ingenomen met de thematische gebieden van de strategische innovatieagenda, 
maar stelt voor de lijst met prioriteiten zoals die nu wordt voorgesteld (duurzame 
toeleveringsketen van hulpbronnen tot consumenten, innovatie voor gezond leven en actief ouder 
worden, duurzame exploratie, winning, verwerking, recycling en vervanging van grondstoffen, 
slimme en veilige samenlevingen en stedelijke mobiliteit) aan te vullen. Bij het aanwijzen van 
nieuwe prioriteitsgebieden moet het EIT op gezette tijden overleg voeren met de EU-
instellingen.

Het verbreden van de participatie in alle lidstaten en het bevorderen van synergieën tussen 
EIT-structuren ten voordele van met name het MKB

Het EIT - als toonaangevend instituut gebaseerd op een nieuw concept voor de organisatie van 
onderzoek, hoger onderwijs en het bedrijfsleven – moet de deelname van de particuliere sector, 
met name kmo's, aan de kennisdriehoek bevorderen. Op die manier kunnen onderzoeksresultaten 
beter worden vertaald naar nieuwe innovatieve producten en diensten. De KIG's moeten de 
regio's ondersteuning bieden bij activiteiten in het kader van "slimme specialisatie" en de "ladder 
naar topkwaliteit", die actoren uit alle Europese regio's de gelegenheid zullen bieden om aan het 
EIT deel te nemen.

Beheer van intellectuele-eigendomsrechten

Tenslotte spreekt uw rapporteur de wens uit dat het EIT zal gaan werken aan de ontwikkeling 
van nieuwe en innovatieve beleidsvormen en handelwijzen op het gebied van het intellectuele-
eigendomsrecht, waarmee kan worden ingespeeld op de behoeften en de belangen van alle 
betrokken partijen, met name kmo's, in heel Europa.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor Europa", een "efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in Europa" en "een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen". Het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie zal ten volle bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze vlaggenschipinitiatieven.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT is precies met dat doel opgericht –
bijdragen aan duurzame economische groei 
en concurrentiekracht door het 
innovatievermogen en de capaciteit op het 
gebied van ondernemerschap van de Unie 
en haar lidstaten te versterken en bij te 
dragen aan het vertalen van de resultaten 
van onderzoek en innovatie naar 
hoogwaardige producten en diensten.
Door een volledige integratie van de 
kennisdriehoek van hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie zal het instituut in 
grote mate bijdragen aan het aanpakken 
van maatschappelijke uitdagingen in het 
kader van Horizon 2020 en een 
systemische verandering bewerkstelligen in 
de wijze waarop Europese innovatiespelers 
samenwerken in het kader van open en 
inclusieve innovatiemodellen.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit doel te bereiken combineert het EIT 
een strategische oriëntatie op EIT-niveau 
met een bottom-up benadering via zijn 
kennis- en innovatiegemeenschappen
(KIG's). KIG's zijn sterk geïntegreerde 
partnerschappen waarin topuniversiteiten, 

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

partnerschappen waarin topuniversiteiten, 
onderzoekscentra, kleine en grote 
ondernemingen en andere innovatieactoren 
in het kader van specifieke 
maatschappelijke uitdagingen op een
langetermijnbasis worden samengebracht.
Elke KIG is georganiseerd rond een klein 
aantal onderling verbonden 
colocatiecentra, waarin partners dagelijks 
nauw samenwerken, en sprake is van een 
ongekende mate van gemeenschappelijke 
strategische doelstellingen. Colocatiecentra 
bouwen voort op bestaande topcentra, 
ontwikkelen deze verder in lokale 
innovatie-ecosystemen en koppelen deze 
aan een breder netwerk van 
innovatieknooppunten in heel Europa.
Binnen het EIT hebben de afzonderlijke 
KIG´s een grote mate van autonomie bij 
het bepalen van hun interne organisatie, 
samenstelling, agenda en werkmethoden, 
zodat ze kunnen kiezen voor de meest 
geëigende aanpak voor het bereiken van 
hun doelstellingen. Het doeltreffende en 
eenvoudige bestuursmodel van het EIT 
moet voor heel Europa een 
voorbeeldfunctie vervullen. Op strategisch 
niveau organiseert het EIT, 
overeenkomstig de door het Europees 
Parlement en de Raad goedgekeurde 
thematische gebieden, de selectie van 
KIG's en coördineert deze met een flexibel 
kader en verspreidt het hun beste bestuurs-
en financieringsmodellen.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 1.1 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het opzetten van de KIG's als afzonderlijke 
juridische entiteiten onder leiding van een 
president-directeur (hierna: "CEO") zorgt 
voor een duidelijke ommezwaai ten 
opzichte van een traditionele aanpak met 
meerdere begunstigden. Bovendien volgen 
alle KIG's zakelijke logica voor de 

Het opzetten van de KIG's als afzonderlijke 
juridische entiteiten onder leiding van een 
president-directeur (hierna: "CEO") zorgt 
voor een duidelijke ommezwaai ten 
opzichte van een traditionele aanpak met 
meerdere begunstigden. Bovendien volgen 
alle KIG's zakelijke logica voor de 
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strategische planning van hun activiteiten, 
en brengen alle KIG's het colocatie-concept 
tot uitvoering: het samenbrengen van 
diverse teams op een fysieke locatie, die 
dienst doet als uitwisselingscentrum voor 
veel KIG-activiteiten en waar 
vaardigheden en bekwaamheden die op 
verschillende specialisatiegebieden zijn 
ontwikkeld, op pan-Europees niveau 
worden gecombineerd.

strategische planning van hun activiteiten, 
en brengen alle KIG's het colocatieconcept
tot uitvoering: het samenbrengen van 
diverse teams op een fysieke locatie, die 
dienst doet als uitwisselingscentrum voor 
veel KIG-activiteiten en waar 
vaardigheden en bekwaamheden die op 
verschillende specialisatiegebieden zijn 
ontwikkeld, op pan-Europees niveau 
worden gecombineerd. De KIG's moeten 
in staat zijn investeringen en 
langetermijntoezeggingen van het 
bedrijfsleven te mobiliseren.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bovendien kan de wisselwerking met het 
cohesiebeleid van de Unie worden 
versterkt door aandacht te besteden aan de 
relatie tussen lokale en mondiale 
innovatieaspecten. Een van de 
belangrijkste taken van de KIG's als 
onderdeel van het EIT is de 
ondersteuning van de regio's bij 
activiteiten in het kader van "slimme 
specialisatie" en de "ladder naar 
topkwaliteit", die actoren uit alle 
Europese regio's de gelegenheid zullen 
bieden om aan het EIT deel te nemen.
Colocatiecentra bieden de mogelijkheid 
van grensoverschrijdende samenwerking 
en bevinden zich in een uitstekende positie 
om te profiteren van diverse 
financieringsregelingen van hun 
respectieve regio's. De colocatiecentra 
spelen een belangrijke rol in het beter op 
elkaar afstemmen van lokale en mondiale 
aspecten van de KIG als geheel, onder 
meer door nauwe samenwerking met 
regionale overheden, met name wanneer zij 
betrokken zijn bij het uitstippelen en 
uitvoeren van regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie (Regional Innovation 
Strategies for Smart Specialisation, RIS3).
Ook de koppelingen tussen de KIG 's en 
lokale clusterorganisaties kunnen worden 
versterkt om de betrokkenheid van het 
MKB bij de activiteiten van de KIG's te 
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zullen de KIG's – de bestaande en 
toekomstige – per definitie de synergieën 
maximaal verkennen. KIG's zullen 
meerwaarde geven aan mogelijke 
initiatieven in de relevante gebieden, 
waaronder gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven (GPI's) 
Europese innovatiepartnerschappen (EIP's) 
en publiek-private partnerschappen
(PPP's).

versterken. Het nieuwe concept "regionale 
innovatie- en uitvoeringsgemeenschappen 
(RIC's)", als onderdeel van de KIG's, 
biedt een model waarmee een effectieve 
bijdrage kan worden geleverd om aan te 
sluiten bij en koppelingen aan te gaan met 
het cohesiebeleid en de bijbehorende 
financieringsinstrumenten. Weliswaar 
verschillen de synergiemogelijkheden 
naargelang het thematisch gebied van een 
KIG, maar bij een aantal initiatieven en 
programma's op EU-niveau kan 
samenwerking en coördinatie voordeel 
bieden. Aangezien het gehele concept van 
het EIT en de KIG's is gebaseerd op het 
leveren van meerwaarde aan bestaande
Europese topkwaliteit, zullen de KIG's – de 
bestaande en toekomstige – per definitie de 
synergieën maximaal verkennen. KIG's 
zullen meerwaarde geven aan mogelijke 
initiatieven in de relevante gebieden, 
waaronder gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven (GPI's) 
Europese innovatiepartnerschappen (EIP's) 
en publiek-private partnerschappen
(PPP's).

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 1.3 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de praktijk zullen 
synergiemogelijkheden op verschillende 
wijzen hun beslag vinden, per KIG en per 
uitdaging. Op dit moment worden op KIG-
niveau verbindingen gelegd met andere 
initiatieven, afhankelijk van de specifieke 
eigenschappen en het themagebied van 
elke KIG.

In de praktijk zullen 
synergiemogelijkheden op verschillende 
wijzen hun beslag vinden, per KIG en per 
uitdaging. Op dit moment worden op KIG-
niveau verbindingen gelegd met andere 
initiatieven, afhankelijk van de specifieke 
eigenschappen en het themagebied van 
elke KIG. Daarnaast moet het EIT 
synergieën en interactie tussen de KIG's 
in alle pijlers van Horizon 2020 en met 
andere initiatieven bevorderen, waarbij 
voorkomen moet worden dat er 
overlappingen ontstaan.
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Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijk aspect in dit opzicht is ook 
de ontwikkeling, samen met de KIG's, van 
een EIT-"bedrijfsidentiteit" rond een aantal 
gedeelde waarden. Weliswaar hebben alle 
KIG's en hun afzonderlijke partners hun 
eigen bedrijfsidentiteit en -waarden, maar 
zij delen allen ook waarden die de 
EIT/KIG's-gemeenschap samen brengen.
Deze thema's zijn: topkwaliteit in de gehele 

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

kennisdriehoek; mogelijkheden voor 
betrokkenheid van alle lidstaten;
vakkundige en ondernemingsgezinde 
mensen; grensoverschrijdende, 
interdisciplinaire en intersectorale 
samenwerking op de lange termijn, en 
gerichtheid op maatschappelijke en 
economische effecten. Een dergelijke 
identiteit zal ook de zichtbaarheid en de 
naam van het EIT en de KIG's naar de 
buitenwereld ten goede komen.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.1.1. – alinea 5 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

KIG 's aanmoedigen een grotere 
verscheidenheid aan onderwijs- en 
opleidingsactiviteiten te ontwikkelen.

KIG's aanmoedigen in de hele EU een 
grotere verscheidenheid aan onderwijs- en 
opleidingsactiviteiten te ontwikkelen en 
daarover voorlichting te verstrekken.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.1.1. – alinea 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.2. – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een rol vervullen bij de 
ontwikkeling van nieuwe en innovatieve 
beleidsvormen en handelwijzen op het 
gebied van het intellectuele-
eigendomsrecht, waarmee kan worden 
ingespeeld op de behoeften en de 
belangen van alle betrokken partijen, met 
name kmo's, in heel Europa. Op die 
manier kunnen onderzoeksresultaten 
beter worden vertaald naar nieuwe 
innovatieve producten en diensten. 

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.2. – alinea 9 – bullet 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 een belangrijke rol vervullen bij de 
ontwikkeling van nieuwe en innovatieve 
beleidsvormen en handelwijzen op het 
gebied van het intellectuele-
eigendomsrecht, waarmee kan worden 
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ingespeeld op de behoeften en de 
belangen van alle betrokken partijen, met 
name kmo's, in heel Europa;

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.2. – alinea 9 – bullet 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 zorgen voor sterke participatie van de 
particuliere sector, met name kmo's, aan 
de kennisdriehoek.

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 2.3. – alinea 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie heeft haar inspanningen ter 
ondersteuning van het EIT bij het opzetten 
van een gezond en solide resultaatgericht 
monitoringsysteem versterkt. Dit 
monitoringsysteem zal het afleggen van 
volledige verantwoording van het EIT en 
de KIG's, kwaliteit van de resultaten 
alsmede de bijdrage aan de Horizon 2020-
prioriteiten waarborgen, en tegelijkertijd 
zorgen voor voldoende flexibiliteit in de 
ondernemingsdynamiek van de KIG's.
Hierdoor zal het EIT een solide capaciteit 
ontwikkelen voor het verzamelen en 
analyseren van de input van de KIG 's 
alsmede voor het meten van de prestaties 
van het EIT, afgezet tegen zijn eigen 
doelstellingen, en het EIT en de KIG's met 
beste praktijken op Europees en mondiaal 
niveau vergelijken. Het systeem zal 
flexibel worden ontworpen en zonodig
worden aangepast om rekening te houden 
met de ontwikkeling van de groeiende 
portefeuille aan activiteiten van het EIT en 
de KIG 's. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen van de onafhankelijke 
externe evaluatie en de overkoepelende 

De Commissie heeft haar inspanningen ter 
ondersteuning van het EIT bij het opzetten 
van een gezond en solide resultaatgericht 
monitoringsysteem versterkt. Dit 
monitoringsysteem zal het afleggen van 
volledige verantwoording van het EIT en 
de KIG's, kwaliteit van de resultaten 
alsmede de bijdrage aan de Horizon 2020-
prioriteiten waarborgen, en tegelijkertijd 
zorgen voor voldoende flexibiliteit in de 
ondernemingsdynamiek van de KIG's en 
ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën en 
partners. Hierdoor zal het EIT een solide 
capaciteit ontwikkelen voor het verzamelen 
en analyseren van de input van de KIG 's 
alsmede voor het meten van de prestaties 
van het EIT, afgezet tegen zijn eigen 
doelstellingen, en het EIT en de KIG's met 
beste praktijken op Europees en mondiaal 
niveau vergelijken. Het systeem zal 
flexibel worden ontworpen en zo nodig
worden aangepast om rekening te houden 
met de ontwikkeling van de groeiende 
portefeuille aan activiteiten van het EIT en 
de KIG 's. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen van de onafhankelijke 
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toezichtbepalingen van Horizon 2020 heeft 
de Commissie in samenwerking met het 
EIT en de KIG 's voorgesteld, een systeem 
van prestatiebeoordeling voor het EIT in te 
voeren, waarbij vier activiteitenniveaus 
worden genoemd:

externe evaluatie en de overkoepelende 
toezichtbepalingen van Horizon 2020 heeft 
de Commissie in samenwerking met het 
EIT en de KIG 's voorgesteld, een systeem 
van prestatiebeoordeling voor het EIT in te 
voeren, waarbij vier activiteitenniveaus 
worden genoemd:

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wisselwerking tussen het EIT en de 
KIG's zorgt niet alleen voor een kader 
waarbinnen KIG's succesvol kunnen 
werken: ze vormt ook de kern van het 
wederzijdse leerproces waarmee het EIT 
zijn rol kan spelen van proeftuin voor 
nieuwe innovatiemodellen. Om de KIG's 
passende randvoorwaarden te geven, moet 
het EIT duidelijke en coherente sturing 
geven in alle stadia van het proces, maar 
zonder daarbij al te veel voor te schrijven.
De wisselwerking tussen het EIT-
hoofdkantoor en de KIG's moet 
systematisch zijn en gebaseerd op 
vertrouwen, om maximale efficiëntie te 
bereiken. Zowel de contractuele 
betrekkingen tussen het EIT en de KIG's 
als de organisatie van het EIT-
hoofdkantoor moeten hieraan bijdragen.

De wisselwerking tussen het EIT en de 
KIG's zorgt niet alleen voor een kader 
waarbinnen KIG's succesvol kunnen 
werken: ze vormt ook de kern van het 
wederzijdse leerproces waarmee het EIT 
zijn rol kan spelen van proeftuin voor 
nieuwe innovatiemodellen. Om de KIG's 
passende randvoorwaarden te geven, moet 
het EIT duidelijke en coherente sturing 
geven in alle stadia van het proces, maar 
zonder daarbij al te veel voor te schrijven.
Deze sturing moet met name betrekking 
hebben op het beheer van de KIG's en de 
samenwerking met partners. De 
wisselwerking tussen het EIT-
hoofdkantoor en de KIG's moet 
systematisch en periodiek zijn, evenals 
open, transparant en gebaseerd op 
vertrouwen, om maximale efficiëntie te 
bereiken. Zowel de contractuele 
betrekkingen tussen het EIT en de KIG's 
als de organisatie van het EIT-
hoofdkantoor moeten hieraan bijdragen.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 3.2. – alinea 3 – bullet 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 zorgen voor sturing ten behoeve van het 
beheer van KIG's en hun samenwerking 
met partners;
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Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage – kopje 3.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien zal de actieve raadpleging van 
andere EU-instanties, met name de 
betrokken diensten van de Commissie, 
vanaf het begin van het proces bijdragen 
tot maximale synergieën en wederzijds 
leren met andere EU-initiatieven.

Bovendien zal overleg met andere EU-
instellingen in een vroeg stadium ertoe 
leiden dat synergieën maximaal kunnen 
worden benut en dat er van andere EU-
initiatieven geleerd kan worden. Het EIT 
zal op gezette tijden overleg voeren met 
het Europees Parlement en met de 
betrokken diensten van de Commissie.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De redenen om onderzoek, onderwijs en 
innovatie centraal te stellen liggen voor de 
hand. Gezien de toenemende mondiale 
concurrentie en de demografische 
uitdagingen waarvoor Europa zich 
geplaatst ziet, zullen zijn toekomstige 
economische groei en werkgelegenheid 
steeds meer afhankelijk zijn van 
innovatiedoorbraken op het gebied van 
producten, diensten en 
ondernemingsmodellen, alsmede van zijn
vermogen talent te stimuleren, aan te 
trekken en vast te houden, en de 
mogelijkheden voor burgers om deze 
innovaties te benutten en toe te passen.
Hoewel er in heel Europa wel van 
individuele successen sprake is, presteren 
EU-lidstaten gemiddeld onder de maat 
vergeleken met landen die wereldleiders 
zijn op het gebied van innovatie.
Bovendien wordt de EU geconfronteerd 
met toenemende concurrentie van nieuwe 
topcentra in opkomende economieën om 
talent binnen te halen.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een wezenlijke verandering van onze 
innovatiesystemen en -modellen is 
derhalve noodzakelijk. Onderwijs, 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit 
bestaan wel degelijk in de EU, maar lijden 
veelal onder versnippering. Europa moet 
dit gebrek aan strategische 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
landen, sectoren en disciplines te boven 
zien te komen. Bovendien heeft Europa 
een sterke, open en ware 
ondernemerscultuur, met een aanzienlijke 
verscheidenheid aan kleine en 
middelgrote ondernemingen, die 
essentieel is om de waarde van onderzoek 
en innovatie te bevorderen en te helpen
vatten, nieuwe ondernemingen op te zetten 
en het daadwerkelijk op de markt brengen 
van innovaties in sectoren met grote 
groeimogelijkheden te verwezenlijken.
Europa moet de rol van instellingen voor 
hoger onderwijs als aanjagers van 
innovatie bevorderen, aangezien 
getalenteerde mensen de juiste 
vaardigheden, kennis en instelling moeten 
worden bijgebracht om de innovatie te 
kunnen voortstuwen.

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 1.1 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het opzetten van de KIG's als afzonderlijke 
juridische entiteiten onder leiding van een 
president-directeur (hierna: "CEO") zorgt 
voor een duidelijke ommezwaai ten 
opzichte van een traditionele aanpak met 
meerdere begunstigden. Bovendien volgen 
alle KIG's zakelijke logica voor de 
strategische planning van hun activiteiten, 

Het opzetten van de KIG's als afzonderlijke 
juridische entiteiten onder leiding van een 
president-directeur (hierna: "CEO") zorgt 
voor een duidelijke ommezwaai ten 
opzichte van een traditionele aanpak met 
meerdere begunstigden. Bovendien volgen 
alle KIG's zakelijke logica voor de 
strategische planning van hun activiteiten, 
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en brengen alle KIG's het colocatie-concept 
tot uitvoering: het samenbrengen van 
diverse teams op een fysieke locatie, die 
dienst doet als uitwisselingscentrum voor 
veel KIG-activiteiten en waar 
vaardigheden en bekwaamheden die op 
verschillende specialisatiegebieden zijn 
ontwikkeld, op pan-Europees niveau 
worden gecombineerd.

en brengen alle KIG's het colocatie-concept 
tot uitvoering: het samenbrengen van 
diverse teams op een fysieke locatie, die 
dienst doet als uitwisselingscentrum voor 
veel KIG-activiteiten en waar 
vaardigheden en bekwaamheden die op 
verschillende specialisatiegebieden zijn 
ontwikkeld, op pan-Europees niveau 
worden gecombineerd. De KIG's moeten 
in staat zijn investeringen en 
langetermijntoezeggingen van de private, 
publieke en tertiaire sector te mobiliseren.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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