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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". Die integratie geschiedt in de eerste plaats via de 
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.

De Commissie stelt een aantal wijzigingen voor in de verordening tot oprichting van het EIT. 
De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de lessen die getrokken zijn uit de eerste fase, 
de aanbevelingen uit de verslagen van externe evaluaties en de resultaten van uitgebreid 
overleg met belanghebbende partijen. De wijzigingsverordening houdt tevens nauw verband 
met het voorstel voor de strategische innovatieagenda van het EIT, dat voortbouwt op het 
voorstel van de raad van bestuur van het EIT. 

Uw rapporteur concentreert zich in zijn advies voornamelijk op de volgende aspecten: 

Verbetering van de bestuursstructuren van het EIT en van de dialoog met de 
instellingen van de EU
De ervaring leert dat de samenstelling van de EIT-organen moet worden vereenvoudigd. Met 
name moeten de taken van de raad van bestuur en de directeur worden verduidelijkt. De raad 
van bestuur en de directeur moeten te allen tijde – op onafhankelijke en onpartijdige wijze -
handelen in het belang van het EIT. Uw rapporteur benadrukt voorts dat het belangrijk is de 
instellingen van de EU op passende wijze te betrekken bij de totstandbrenging van de 
werkprogramma's van het EIT.

Het verbreden van de participatie in alle lidstaten en het bevorderen van synergieën 
tussen EIT-structuren ten voordele van met name het MKB
De beginselen openheid, transparantie en belangenevenwicht moeten als beginselen van goed 
bestuur een centrale plaats innemen. Om die reden moet de groeistrategie van de KIG's zich 
richten op een grotere participatie van nieuwe deelnemers in de hele EU (omdat die kunnen 
zorgen voor nieuwe ideeën) en in het bijzonder op het intensiveren van de deelname van 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Hoewel niet alle markten dezelfde structuur 
hebben, is het belangrijk dat kmo's de mogelijkheid krijgen om ten volle deel te nemen aan 
alle KIG's. Tevens moeten in voorkomend geval overheidsbedrijven, plaatselijke autoriteiten 
en non-profitorganisaties bij de KIG's worden betrokken.

Beheer van intellectuele-eigendomsrechten 
Uw rapporteur is van oordeel dat de regels inzake het beheer van intellectuele-
eigendomsrechten een juist evenwicht tussen rechthebbenden en gebruikers moeten 
waarborgen. De regels moeten voorzien in richtsnoeren en modellen voor het bevorderen van 
kennisoverdracht en kennisverspreiding, zowel in het kader van de KIG's als op ruimere 
schaal in de hele EU. 

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

Amendement 1

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 en de 
verspreiding van resultaten zijn 
vastgelegd in de deelnameregels en 
waarborgen een juist evenwicht tussen 
rechthebbenden en gebruikers. De 
Europese Commissie moet, in overleg met 
het EIT, een leidraad bieden inzake 
modellen voor innovatieve intellectuele-
eigendomsrechten voor het bevorderen 
van kennisoverdracht en 
kennisverspreiding, zowel in het kader 
van de KIG's als op ruimere schaal in de 
hele EU. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het EIT moet nauw samenwerken 
met kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) om ervoor te zorgen dat deze 
actief deelnemen aan de activiteiten van 
de KIG's. Tevens moeten in voorkomend 
geval overheidsbedrijven, plaatselijke 
autoriteiten en non-profitorganisaties bij 
de KIG's worden betrokken.

Amendement 3
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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 
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. De EU-
financiering moet met name worden 
beschouwd als een hefboom om KIG's te 
stimuleren andere bronnen van privé- of 
overheidsfinanciering te vinden, en in de 
toekomst moeten de EU-instellingen een 
evaluatie van het gebruik van de EU-
financiering als hefboom overwegen.

Amendement 4

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 
taken van respectievelijk de raad van 
bestuur en de directeur moeten worden 
verduidelijkt.

(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 
taken van respectievelijk de raad van 
bestuur en de directeur moeten worden 
verduidelijkt. De raad van bestuur en de 
directeur moeten op onafhankelijke, 
onpartijdige en transparante wijze 
handelen in het belang van het EIT.
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Amendement 5

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 
vastgelegd in Horizon 2020, en met de 
complementariteit ervan met het beleid en 
de instrumenten van de Europese Unie.

(15) In het voor drie jaar vastgestelde 
werkprogramma van het EIT moet 
rekening worden gehouden met de 
adviezen van de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad over de specifieke 
doelstellingen van het EIT, zoals 
vastgelegd in Horizon 2020, en met de 
complementariteit ervan met het beleid en 
de instrumenten van de Europese Unie.
Deze EU-instellingen moeten op passende 
wijze bij de totstandbrenging van dit 
programma betrokken worden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – onder 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 
bedrijven, individuele instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoek, 
clusterorganisaties en andere 
belanghebbenden uit de kennisdriehoek 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen;

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

Motivering

Naar aanleiding van punt 10, zoals toegevoegd door voorstel 2011/0384(COD) van de 
Commissie.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 3 – alinea 1

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. Dit 
wordt bereikt 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 groei en 
concurrentievermogen in Europa. Dit 
wordt bereikt door hoger onderwijs, 
onderzoek, innovatie en ondernemerschap
van het allerhoogste niveau te bevorderen 
en te integreren.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) ten minste eenmaal per jaar het forum 
van belanghebbenden bijeen te roepen om 
informatie te verstrekken over 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 het forum 
van belanghebbenden bijeen te roepen om 
informatie te verstrekken over 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. Alle
belanghebbenden worden daarbij 
uitgenodigd hun mening te geven.

Motivering

Naar aanleiding van punt 10, zoals toegevoegd door voorstel 2011/0384(COD) van de 
Commissie.

Amendement 9
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6 – onder 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.

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

Motivering

Naar aanleiding van punt 10, zoals toegevoegd door voorstel 2011/0384(COD) van de 
Commissie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 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 

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, rekening houdend 
met de financiële levensvatbaarheid van 
elke KIG. 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 het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie in. Het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie
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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 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;

brengen 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 deze 
adviezen en rechtvaardigt zijn standpunt 
indien het van dat advies 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;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie streeft bij de benoeming 
van leden naar een evenwicht tussen hoger 
onderwijs, onderzoek, innovatie en 
bedrijfservaring alsook tussen mannen en 
vrouwen. Zij houdt tevens rekening met de 
uiteenlopende omstandigheden op het 
gebied van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie in de Unie.

De Commissie streeft bij de benoeming 
van leden naar een evenwicht tussen hoger 
onderwijs, onderzoek, innovatie en 
bedrijfservaring alsook tussen mannen en 
vrouwen. Tevens streeft zij naar een 
grotere participatie van de sectoren hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie in de 
Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van de raad van bestuur handelen
onafhankelijk in het belang van het EIT en 
staan in voor de doelstellingen, opdracht, 
identiteit en samenhang van het EIT.

De leden van de raad van bestuur handelen
op onafhankelijke, transparante en 
onpartijdige wijze in het belang van het 
EIT en staan in voor de doelstellingen, 
opdracht, identiteit, autonomie en 
samenhang van het EIT.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) met de instemming van de Commissie, 
passende honoraria voor de leden van de 
raad van bestuur en het uitvoerend comité 
vaststellen, daarbij uitgaand van 
vergelijkbare provisies in de lidstaten;

g) met de instemming van de Commissie, 
passende honoraria voor de leden van de 
raad van bestuur en het uitvoerend comité 
vaststellen;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 1 – letter p 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) overal ter wereld bekendheid geven aan 
het EIT, teneinde de aantrekkelijkheid 
ervan te vergroten en het te doen uitgroeien 
tot een instelling van mondiaal niveau die 
topdeskundigheid op het gebied van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie biedt.

p) overal ter wereld bekendheid geven aan 
het EIT, teneinde de aantrekkelijkheid 
ervan voor de wetenschap, de 
academische wereld en met name het 
bedrijfsleven te vergroten en het te doen 
uitgroeien tot een instelling van mondiaal 
niveau die topdeskundigheid op het gebied 
van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie biedt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 4 – punt 3 – letter m (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) zorgen voor goede communicatie met 
de EU-instellingen;
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 4 – punt 3 – letter n (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) op onafhankelijke, transparante en 
onpartijdige wijze in het belang van het 
EIT handelen en instaan voor de 
doelstellingen, opdracht, identiteit, 
autonomie en samenhang van het EIT.
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