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KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev oprettet ved 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 
"videntrekant". Denne integration finder hovedsageligt sted via viden- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er), som bringer organisationer sammen om at løse 
samfundsmæssige udfordringer på lang sigt. EIT indledte sin drift i 2010 og har hovedsæde i 
Budapest.

Kommissionen fremsætter nu ændringsforslag til forordningen om oprettelse af EIT. De 
foreslåede ændringer bygger på erfaringer fra den indledende periode, henstillingerne fra den 
eksterne evalueringsrapport samt resultaterne af høringer med EIT's interessenter. Denne 
ændringsforordning er ligeledes tæt knyttet til forslaget om en strategisk 
innovationsdagsorden for EIT, som bygger på forslaget fra EIT's bestyrelse.

Ordføreren fokuserer i sin udtalelse primært på følgende aspekter:

Bedre forvaltningsstruktur i EIT og bedre dialog med EU-institutionerne

Erfaringen viser, at sammensætningen af EIT's organer bør forenkles. Især bør bestyrelsens og 
direktørens opgaver præciseres nærmere. Bestyrelsen og direktøren skal altid handle i EIT's 
interesse på en uafhængig og upartisk måde. Ordføreren understreger endvidere betydningen 
af at involvere EU-institutionerne i tilstrækkeligt omfang, når EIT's arbejdsprogrammer 
oprettes.

Udvidelse af deltagelsen på tværs af alle medlemsstaterne og fremme af synergien 
mellem EIT's strukturer, navnlig til fordel for små og mellemstore virksomheder

Principperne om åbenhed, gennemsigtighed og afbalancering af interesser skal stå i centrum 
for forvaltningsprincipperne, og øget af deltagelse af nye enheder i hele EU, som tilfører nye 
idéer, og navnlig øget deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bør derfor 
være en del af VIF'ernes vækststrategi. Selv om ikke alle markeder har samme struktur, er det 
vigtigt at give SMV'erne mulighed for at deltage fuldt ud i alle viden- og 
innovationsfællesskaberne (VIF'er). Offentlige virksomheder og lokale myndigheder samt 
nonprofitorganisationer bør ligeledes inddrages i VIF'erne, når det er relevant.

Forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder

Ordføreren mener, at reglerne om forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder skal sikre 
den rigtige balance mellem rettighedsindehavere og brugere. Reglerne skal omfatte vejledning 
og modeller, der fremmer videnoverførsel og -formidling, både inden for VIF'ernes rammer 
og mere generelt i hele EU.
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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 forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reglerne for forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder er fastlagt i reglerne 
for deltagelse.

Reglerne for forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og formidling af 
resultaterne er fastlagt i reglerne for 
deltagelse og skal sikre en rimelig balance 
mellem rettighedsindehavere og brugere.
Kommissionen bør i samråd med EIT 
opstille retningslinjer for innovative 
modeller for intellektuelle 
ejendomsrettigheder og fremme 
vidensoverførsel og formidling, både i 
forbindelse med VIF'erne og mere 
generelt i EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT bør arbejde tæt sammen med små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) for 
at sikre deres aktive deltagelse i VIF'ernes 
aktiviteter. Offentlige virksomheder og 
lokale myndigheder samt 
nonprofitorganisationer bør ligeledes 
inddrages i VIF'erne, når det er relevant.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og 
innovationsfællesskaberne (i det følgende 
benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør 
præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne 
kommer fra.

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og 
innovationsfællesskaberne (i det følgende 
benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør 
præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne 
kommer fra. EU-midler bør navnlig 
betragtes som løftestang til at tilskynde 
VIF'erne til at forfølge andre kilder til 
privat eller offentlig finansiering, og EU-
institutionerne bør i fremtiden overveje at 
foretage en vurdering af EU-midlernes 
anvendelse som løftestang.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør 
forenkles. EIT's bestyrelses funktion bør 
strømlines, og bestyrelsens og direktørens 
roller og opgaver bør præciseres nærmere.

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør 
forenkles. EIT's bestyrelses funktion bør 
strømlines, og bestyrelsens og direktørens 
roller og opgaver bør præciseres nærmere.
Bestyrelsen og direktøren skal handle i 
EIT's interesse på en uafhængig, uvildig 
og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage 
højde for Kommissionens udtalelse om 
EIT's specifikke mål, som defineret i 
Horisont 2020, samt for programmets 
komplementaritet med EU's politikker og 
instrumenter.

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage 
højde for Kommissionens, Europa-
Parlamentets og Rådets udtalelser om 
EIT's specifikke mål, som defineret i 
Horisont 2020, samt for programmets 
komplementaritet med EU's politikker og 
instrumenter. Disse EU-institutioner bør 
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inddrages på tilstrækkelig vis, når 
programmet er etableret.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 2 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "interessentforum": et forum, der er 
åbent for repræsentanter for nationale og 
regionale myndigheder, organiserede 
interessegrupper og individuelle enheder 
fra erhvervslivet, videregående 
uddannelser og forskning, 
klyngeorganisationer samt andre 
interesserede parter fra videnstrekanten".

10. "interessentforum": et forum, der er 
åbent for repræsentanter for nationale og 
regionale myndigheder, organiserede 
interessegrupper og individuelle enheder 
fra erhvervslivet, videregående 
uddannelser og forskning, 
klyngeorganisationer samt andre 
interesserede parter fra civilsamfundet og 
fra videnstrekanten".

Begrundelse

Som følge af nr. 10 som tilføjet ved Kommissionens forslag 2011/0384(COD).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme og integrere videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau.

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme og integrere videregående 
uddannelse, forskning, innovation og 
iværksættervirksomhed på højeste niveau.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 294/2008 
Artikel 5 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) "j) mindst en gang årligt indkalde 
interessentforummet til at informere om 
EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god 
praksis og bidrag til EU's politikker og mål 
for innovation, forskning og uddannelse. 
Interessenter skal opfordres til at give deres 
mening til kende."

(j) "j) mindst en gang årligt indkalde 
interessentforummet til at informere om 
EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god 
praksis og bidrag til EU's politikker og mål 
for innovation, forskning og uddannelse. 
Alle interessenter skal opfordres til at give 
deres mening til kende."

Begrundelse

Som følge af nr. 10 som tilføjet ved Kommissionens forslag 2011/0384(COD).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 – litra d
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Flertallet af de partnerorganisationer, der 
danner et VIF, skal være etableret i 
medlemsstaterne. I hvert enkelt VIF skal 
der indgå mindst én videregående 
uddannelsesinstitution og én privat 
virksomhed.

4. Flertallet af de partnerorganisationer, der 
danner et VIF, skal være etableret i 
medlemsstaterne. Hvert enkelt VIF skal 
bestå af mindst én videregående 
uddannelsesinstitution og én privat enhed.

Begrundelse

Som følge af nr. 10 som tilføjet ved Kommissionens forslag 2011/0384(COD).
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 294/2008
Artikel 15 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) et løbende treårigt arbejdsprogram på 
basis af SID, når denne er vedtaget, med en 
redegørelse for EIT's og VIF'ernes 
vigtigste prioriterede områder og planlagte 
initiativer, herunder et skøn over 
finansieringsbehovet og -kilderne. 
Programmet skal endvidere indeholde 
relevante indikatorer for overvågning af 
VIF- og EIT-aktiviteter. EIT fremlægger 
udkast til det løbende treårige 
arbejdsprogram til Kommissionen senest 
den 31. december hvert år N-2. Efter senest 
tre måneder fremsætter Kommissionens en 
udtalelse om EIT's specifikke mål, som 
defineret i Horisont 2020, samt for 
programmets komplementaritet med EU's 
politikker og instrumenter. EIT tager et 
passende hensyn til Kommissionens 
udtalelse, og begrunder i tilfælde af 
uoverensstemmelser sin holdning EIT 
sender det endelige arbejdsprogram til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til orientering

(a) et løbende treårigt arbejdsprogram på 
basis af SID, når denne er vedtaget, med en 
redegørelse for EIT's og VIF'ernes 
vigtigste prioriterede områder og planlagte 
initiativer, herunder et skøn over 
finansieringsbehovet og -kilderne under 
hensyntagen til hver enkelt VIF's 
finansielle levedygtighed. Programmet 
skal endvidere indeholde relevante 
indikatorer for overvågning af VIF- og 
EIT-aktiviteter. EIT fremlægger udkast til 
det løbende treårige arbejdsprogram til 
Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen senest den 31. december 
hvert år N-2. Efter senest tre måneder 
fremsætter Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionens en udtalelse om EIT's 
specifikke mål, som defineret i Horisont 
2020, samt for programmets 
komplementaritet med EU's politikker og 
instrumenter. EIT tager et passende hensyn 
til disse udtalelser, og begrunder i tilfælde 
af uoverensstemmelser sin holdning EIT 
sender det endelige arbejdsprogram til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til orientering

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag – Afdeling 1 – punkt 2 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til fordelingen 
mellem medlemmer med erfaring fra 

Kommissionen tager hensyn til fordelingen 
mellem medlemmer med erfaring fra 
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videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervslivet, samt 
kønsfordelingen og en vurdering af 
miljøerne inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation i hele 
EU.

videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervslivet, samt 
kønsfordelingen og en mere omfattende 
medvirken af videregående uddannelser, 
forskning og innovation i hele EU.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag – Afdeling 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen varetager 
EIT's interesser, idet de fremmer 
instituttets mål og opgaver og sikrer dets 
identitet og den overordnede sammenhæng 
på uafhængig måde. 

Medlemmerne af bestyrelsen varetager 
EIT's interesser, idet de fremmer 
instituttets mål og opgaver og sikrer dets 
identitet, autonomi og den overordnede 
sammenhæng på en uafhængig, 
gennemskuelig og uvildig måde 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag – Afdeling 2 – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) med Kommissionens samtykke 
fastsætte passende honorarer for 
bestyrelsens, forretningsudvalgets og 
revisionsudvalgets medlemmer; disse 
honorarer fastsættes på grundlag af 
tilsvarende honorarer i medlemsstaterne

(g) med Kommissionens samtykke 
fastsætte passende honorarer for 
bestyrelsens, forretningsudvalgets og 
revisionsudvalgets medlemmer;

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag – Afdeling 2 – punkt 1 – litra p 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) promovere EIT på verdensplan med 
henblik på at øge dets tiltrækningskraft og 
gøre det til et organ i verdensklasse, der 

(p) promovere EIT på verdensplan med 
henblik på at øge dets videnskabelige, 
akademiske og erhvervsmæssige
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repræsenterer ekspertisen inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation.

tiltrækningskraft og gøre det til et organ i 
verdensklasse, der repræsenterer 
ekspertisen inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag – Afdeling 4 – punkt 3 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(la) sikre en korrekt orientering af EU-
institutionerne

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag – Afdeling 4 – punkt 3 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(lb) varetage EIT's interesser ved at 
fremme instituttets mål og opgaver og 
sikre dets identitet, autonomi og kohærens 
på en uafhængig, gennemsigtig og uvildig 
måde.
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