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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)
(COM(20190331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0331),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0042/2019),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
rumænske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af 10. januar 2020 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, 59 og 40,

– der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0120/2020),

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 
nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 

1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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uden indholdsmæssige ændringer;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne bærer 
hovedansvaret for at opretholde et solidt 
europæisk industri-, konkurrence- og 
innovationsgrundlag. Karakteren og 
omfanget af udfordringen på 
innovationsområdet i Unionen gør det dog 
også nødvendigt, at der gøres en indsats 
på EU-plan .

(2) Medlemsstaterne bærer 
hovedansvaret for at opretholde et solidt 
europæisk industri-, konkurrence- og 
innovationsgrundlag. Karakteren og 
omfanget af udfordringen på 
innovationsområdet gør det dog også 
nødvendigt, at der gøres en indsats på EU-
plan .

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale udfordringer. EIT bør 
primært have til formål at bidrage til 

(4) EIT har, primært via sine videns- 
og innovationsfællesskaber ("VIF'er"), til 
formål at bidrage til Unionens 
bæredygtige økonomiske udvikling og 
konkurrenceevne ved at styrke 
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udviklingen af Unionens og 
medlemsstaternes innovationskapacitet på 
højeste niveau. For at nå dette mål bør 
EIT lette og forbedre netværk og 
samarbejde og skabe synergi mellem 
forskellige innovationsfællesskaber i 
Europa.

medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet. Det har også til 
formål at opfylde Unionens strategiske 
prioriteter og bidrage til gennemførelsen 
af EU's målsætninger og politikker, 
herunder den europæiske grønne pagt, 
den europæiske genopretningsplan, de 
europæiske strategier på det digitale 
område samt data-, SMV- og 
industriområdet samt opnåelsen af 
Europas strategiske autonomi. Desuden 
bør det bidrage til at tackle de globale 
udfordringer, herunder FN's mål for 
bæredygtig udvikling (SDG), ved at følge 
principperne i 2030-dagsordenen og 
Parisaftalen og opnå en omstilling til en 
økonomi med nulemission af 
drivhusgasser senest i 2050. Denne 
omstilling kan kun opnås ved at fremme 
forskning og innovation, hvilket 
understreger behovet for at fremme 
gunstige vilkår og investeringer i at 
forbedre den europæiske videnbase og 
forsknings- og innovationskapacitet, 
navnlig inden for grønne klimavenlige 
teknologier og innovative tiltag.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) EIT bør lette og forbedre netværk 
og samarbejde og skabe synergi mellem 
forskellige innovationsfællesskaber i 
Europa, sikre en bred geografisk dækning 
med det formål at slå bro over de 
regionale forskelle og undgå 
innovationskløften, samtidig med at 
topkvalitet forbliver det primære 
kriterium.

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode , 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en 
strategisk innovationsdagsorden ( "SID"). 
SID bør sikre sammenhæng med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
FFR samt andre EU-initiativer, -politikker 
og -instrumenter, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. Da SID 
er vigtig for Unionens innovationspolitik, 
og dens socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
inklusive kortfristede aktioner med 
henblik på tackling af covid-19-krisen og 
genopretning, i en strategisk 
innovationsdagsorden ( "SID"). SID bør 
sikre sammenhæng med Horisont Europa 
– rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation – i form af 
strategiske F&I-planen og fremme synergi 
med andre relevante EU-programmer samt 
andre EU-initiativer, -politikker og -
instrumenter. Da SID er vigtig 
for Unionens innovationspolitik, og dens 
socioøkonomiske konsekvenser derfor har 
stor politisk betydning, bør SID vedtages af 
Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag 
af et forslag fra Kommissionen, der 
er baseret på et bidrag fra EIT. Disse 
bidrag bør også stilles til rådighed for 
Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Krisen som følge af covid-19-
pandemien har haft massive og 
ødelæggende konsekvenser for 
medlemsstaternes sundhedssystemer og 
økonomiske systemer, hvilket har 
forårsaget samfundsmæssige 
forstyrrelser. Disse konsekvenser vil 
kræve samarbejde mellem alle EU's 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer, og EIT bør bidrage til den 
innovationsindsats, der er nødvendig for 
at sikre en samlet reaktion på krisen. 
Derudover bør EIT og VIF'erne styrke 
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deres tiltag for at støtte og øge 
modstandsdygtigheden hos 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og 
opstartsvirksomheder samt studerende, 
forskere, iværksættere og lønmodtagere.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Det økonomiske chok i forbindelse 
med covid-19-krisen har stor indvirkning 
på universiteter, forskere, virksomheder 
og andre EIT-interessenter. Det er vigtigt 
at identificere og tackle relaterede 
udfordringer, navnlig adgangen til 
finansiering, for at beskytte 
videntrekanten og genopbygge tilliden hos 
alle interessenter. På mellemlang sigt bør 
alle VIF'er tilpasse sig virkningen af 
chokket og reorientere deres fokus og 
aktiviteter, og de bør derfor være smidige 
og fleksible for at finde nye muligheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Den igangværende forskning i 
håndtering af virkningerne af covid-19-
krisen bør fremskyndes. EIT bør fremme 
virkningerne af denne forskning og 
bidrage til udviklingen af de produkter og 
innovative tjenester, der opstår som følge 
heraf, således at de når ud til så mange 
som muligt.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) EIT's bestyrelse og VIF'erne bør 
træffe de fleksibilitetsforanstaltninger, der 
er nødvendige for at sikre den nødvendige 
støtte til deres økosystem baseret på 
videntrekanten, og om nødvendigt 
etablere ad hoc-støtteforanstaltninger for 
deres partnere og støttemodtagere og 
endda støtteforanstaltninger, der når ud 
over deres egne fællesskaber. De bør give 
deres partnere, støttemodtagere og 
studerende redskaber til at tilpasse sig til 
mere decentrale arbejdsmetoder og 
fjernarbejde, mindre rejseaktivitet, mere 
usikkerhed og fortsat fysisk distancering.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation rettes mod strategiske 
langsigtede udfordringer for innovation i 
Europa, navnlig inden for tværfaglige 
områder, herunder også dem, der allerede 
er blevet udpeget på europæisk plan. I den 
forbindelse bør EIT fremme en 
regelmæssig dialog med civilsamfundet.

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med Horisont Europa 
rettes mod strategiske langsigtede 
udfordringer for innovation i Europa, 
navnlig inden for tværfaglige områder, 
herunder udvikling af innovative ikke-
teknologiske løsninger som et nødvendigt 
supplement til de innovationsaktiviteter, 
der har fokus på teknologi. I den 
forbindelse bør EIT fremme en 
regelmæssig dialog med civilsamfundet 
samt med forsknings- og 
innovationscentre, SMV'er, videregående 
uddannelsesinstitutioner og industrien.

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EIT bør prioritere overførsel af sine 
aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation til en 
erhvervsmæssig kontekst og en 
kommerciel anvendelse af resultaterne 
såvel som støtte til oprettelse af nye 
virksomheder, spin-offs og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er).

(7) EIT bør give prioritet til overførsel 
af sine aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation og 
iværksætteraktiviteter og til den 
kommercielle anvendelse heraf. I den 
forbindelse bør det støtte de videregående 
uddannelsers innovations- og 
iværksætterrelaterede kapacitet, fremme 
forskning og styrke samt fremme 
oprettelse af nye virksomheder, spin-offs 
og SMV'er.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. EIT bør tilstræbe at arbejde 
tættere sammen med SMV'er for at sikre, 
at de deltager aktivt i VIF'ernes 
aktiviteter. Derudover bør offentlige 
virksomheder og lokale myndigheder samt 
nonprofitorganisationer inddrages i 
VIF'erne, når dette er relevant.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Da sociale foretagender er af 
meget innovativ karakter i kraft af de 
varer eller tjenesteydelser, de leverer, 
deres organisation eller de 
produktionsmetoder, de benytter sig af, 
bør tilskyndelse til iværksætteraktiviteter 
på det sociale område indgå i EIT's og 
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VIF'ernes aktiviteter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome europæiske partnerskaber i stor 
skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
udvælges af EIT's bestyrelse på grundlag af 
en gennemsigtig og ekspertisebaseret 
proces og i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastsat for udvælgelse af 
europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, og udpeges til "VIF'er".

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome, institutionaliserede europæiske 
partnerskaber mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
bør sigte mod at blive finansielt 
bæredygtige ved at mobilisere midler fra 
andre private og offentlige kilder samt 
tiltrække og engagere så mange nye 
partnere som muligt. De bør udvælges af 
EIT's bestyrelse på grundlag af en 
gennemsigtig og ekspertisebaseret 
proces og i overensstemmelse med denne 
forordning og Horisont Europa for 
udvælgelse af europæiske partnerskaber og 
udpeges som VIF'er.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Udvælgelsen og iværksættelsen af 
nye VIF'er bør være baseret på en åben, 
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gennemsigtig og konkurrencebaseret 
proces, der tager højde for den strategiske 
planlægning af Horisont Europa, 
midtvejsevalueringen af EIT og VIF'erne, 
tempoet i Unionens genopretning efter 
covid-19-pandemien og EIT's budget for 
den pågældende budgetperiode. EIT bør i 
forbindelse med processen for og driften 
af VIF'erne tage højde for, at ikke alle 
VIF'er har de samme økonomiske behov, 
da nogle er mere kapitalintensive end 
andre.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF for så vidt angår 
undtagelse fra reglerne for deltagelse og 
formidling i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation. Der 
kan også være behov for specifikke regler 
for ejerskab, adgangsrettigheder, udnyttelse 
og formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF. Disse betingelser kan 
undtagelsesvis fravige reglerne for 
deltagelse og formidling i Horisont 
Europa. Der kan også være behov for 
specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation . Bestyrelsens 
sammensætning bør sikre en passende 

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Horisont Europa. 
EIT's bestyrelse bør kunne afgive 
henstillinger om, hvordan VIF'ernes 
administrative byrde kan reduceres. 
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fordeling af medlemmer fra erhvervslivet 
og de videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren.

Bestyrelsens sammensætning bør sikre en 
passende fordeling af medlemmer fra 
erhvervslivet, de videregående uddannelser 
og forsknings- samt innovationssektoren. 
EIT's bestyrelse bør, med ekspertise som 
overordnet princip, desuden sørge for 
geografisk ligevægt og ligevægt mellem 
kønnene i sin sammensætning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at bidrage til forbedring af 
konkurrenceevnen og styrke den 
europæiske økonomis tiltrækningskraft på 
internationalt plan og dens 
innovationskapacitet bør EIT og VIF'erne 
kunne tiltrække partnerorganisationer, 
forskere og studerende fra hele verden, 
bl.a. ved at stimulere deres mobilitet, samt 
samarbejde med organisationer i 
tredjelande.

(11) For at bidrage til forbedring af 
konkurrenceevnen og styrke den 
europæiske økonomis tiltrækningskraft på 
internationalt plan og dens innovations- og 
iværksætterkapacitet bør EIT og VIF'erne 
kunne tiltrække partnerorganisationer, 
forskere og studerende fra hele verden, 
herunder fra regionerne i Unionens 
yderste periferi, bl.a. ved at stimulere deres 
mobilitet, samt samarbejde med 
organisationer i tredjelande.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forbindelser mellem EIT og 
VIF'erne bør baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler , som fastsætter VIF'ernes 
rettigheder og forpligtelser, sikrer et 
tilstrækkeligt koordinationsniveau og 
beskriver ordningerne for overvågning og 
evaluering af VIF'ernes aktiviteter og 
resultater. Rammepartnerskabsaftalen bør 
sikre kontinuitet i EIT's finansielle bidrag 
til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/104612 
("finansforordningen") bør EIT have 
mulighed for at indgå en sådan 
rammepartnerskabsaftale for en indledende 
periode på syv år og forlænge den ud over 
denne periode med en ny periode på højst 
syv år.

(12) Forbindelser mellem EIT og 
VIF'erne bør baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og flerårige 
tilskudsaftaler, som fastsætter VIF'ernes 
rettigheder og forpligtelser, sikrer et 
tilstrækkeligt koordinationsniveau og 
beskriver ordningerne for overvågning og 
evaluering af VIF'ernes aktiviteter og 
resultater. Rammepartnerskabsaftalen bør 
sikre kontinuitet i EIT's finansielle bidrag 
til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/104612 
("finansforordningen") bør EIT have 
mulighed for at indgå en sådan 
rammepartnerskabsaftale for en indledende 
periode på syv år. Med forbehold af et 
positivt resultat af den evaluering af 
VIF'ets fremskridt med opnåelsen af dets 
mål og milepæle, der skal foretages ved 
udgangen af år 4 i den første periode, bør 
EIT kunne forlænge 
rammepartnerskabsaftalen for en ny 
periode på højst syv år på grundlag af en 
yderligere evaluering med et positivt 
resultat. Hvis den første periode på syv år 
forlænges, skal VIF'et underkastes en ny 
midtvejsevaluering baseret på samme 
kriterier og metode for at træffe afgørelse 
om, hvorvidt VIF'et skal videreføres.

__________________ __________________
12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget, om ændring 
af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og 
om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 
30.7.2018, s. 1).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget, om ændring 
af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og 
om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 
30.7.2018, s. 1).
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT's bestyrelse undtagelsesvist, og 
når det er velbegrundet, beslutte at udvide 
partnerskabsaftalen med et VIF fra den 
første bølge af VIF'er. En sådan 
forlængelse bør være betinget af en 
positiv tilbundsgående evaluering 
foretaget af uafhængige eksterne 
eksperter af VIF'ernes effektivitet, 
forudsat at de har opnået tilstrækkelige 
resultater og en tilstrækkelig grad af 
finansiel bæredygtighed. Forlængelsen 
bør være begrænset med hensyn til tid, 
budget og anvendelsesområde til de af 
VIF'ets aktiviteter, der ikke er så tætte på 
markedet og derfor endnu ikke kan være 
finansielt bæredygtige, men som er 
afgørende for udførelsen af dets opgaver, 
aktiviteter og kapacitet til at reagere på 
presserende samfundsmæssige 
udfordringer.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. 
Rammepartnerskabsaftalerne eller 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
bør indeholde bestemmelser om, at de 
grader og eksamensbeviser, der erhverves 
gennem VIF'erne, tildeles af de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner, der 

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. 
Rammepartnerskabsaftalerne eller 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
bør indeholde bestemmelser om, at de 
grader og eksamensbeviser, der erhverves 
gennem VIF'erne, tildeles af de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner, der 
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bør tilskyndes til også at betegne dem som 
EIT-grader og -eksamensbeviser. 
Derudover bør EIT styrke og udvide 
anvendelsesområdet for EIT-mærkede 
grader og eksamensbeviser for at øge deres 
anerkendelse uden for EIT-fællesskabet. 
Gennem sine aktiviteter og sit arbejde bør 
EIT være med til at fremme mobiliteten for 
studerende, forskere og personale . Alle 
disse aktiviteter bør gennemføres uden 
indskrænkelse af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF13.

bør tilskyndes til også at betegne dem som 
EIT-grader og -eksamensbeviser. 
Derudover bør EIT styrke og udvide 
anvendelsesområdet for EIT-mærkede 
grader og eksamensbeviser til også at 
omfatte aktiviteter inden for livslang 
læring, erhvervsuddannelse og 
kvalificerings-, omskolings- og 
opkvalificeringsprogrammer for at øge 
deres anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet. Gennem sine aktiviteter og sit 
arbejde bør EIT være med til at fremme 
mobiliteten for studerende, forskere og 
personale og give mulighed for livslang 
læring, mentorvejledning og vejledning. 
Alle disse aktiviteter bør gennemføres uden 
indskrænkelse af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF13.

__________________ __________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 36/2008 af 7. 
september 2005 om oprettelse af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EUT L 255 af 9.4.2008, s. 22). 
Senest ændret ved Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 
af 6.12.2007, s. 3).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 36/2008 af 7. 
september 2005 om oprettelse af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EUT L 255 af 9.4.2008, s. 22). 
Senest ændret ved Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 
af 6.12.2007, s. 3).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør fastsættes passende 
bestemmelser med henblik på at garantere 
EIT's pålidelighed og gennemsigtighed. 
Der bør fastsættes passende regler for 

(14) Der bør fastsættes passende 
bestemmelser med henblik på at garantere 
EIT's pålidelighed, gennemsigtighed og 
åbenhed. Der bør fastsættes passende 
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EIT's forvaltning og drift i dets vedtægter. regler for EIT's forvaltning og drift i dets 
vedtægter.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det forventes , at industrien og 
finans- og servicesektoren vil bidrage i 
betydeligt omfang til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør tilstræbe at maksimere 
andelen af bidrag fra den private sektor og 
opnå finansiel bæredygtighed . VIF'erne og 
deres partnerorganisationer bør offentligt 
tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter 
i EIT-regi, og at de modtager et finansielt 
bidrag fra Unionens almindelige budget.

(16) Det forventes, at covid-19-krisen 
vil få konsekvenser for de økonomiske 
bidrag, som industrien og finans- og 
servicesektoren yder til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør ikke desto mindre tilstræbe at 
maksimere andelen af bidrag fra den 
private sektor og fra et tidligt tidspunkt 
aktivt arbejde på at opnå finansiel 
bæredygtighed. VIF'erne og deres 
partnerorganisationer bør offentligt 
tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter 
i EIT-regi, og at de modtager et finansielt 
bidrag fra Unionens almindelige budget. 
Derudover bør finansieringens 
gennemsigtighed øges ved at offentliggøre 
oplysninger om, hvilke projekter der 
finansieres, og om tildelingen af midler.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) EIT bør sikre en afbalanceret 
fordeling af budgettet hen over hele 
perioden og en gnidningsløs overgang fra 
den nuværende til den næste FFR-
periode, navnlig hvad angår de løbende 
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aktiviteter.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår . EIT bør også 
udarbejde et 
enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer , 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering , som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation og andre relevante områder.

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 
enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
forskning og innovation og andre relevante 
områder. 
Enhedsprogrammeringsdokumentet bør 
inddrage aspekterne af det toårige 
kriseresponsprogram. Disse dokumenter 
bør fremsendes til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen til orientering.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 
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virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, europæiske 
merværdi og sammenhæng. Disse 
evalueringer bør indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, europæiske 
merværdi, åbenhed, outreach-aktiviteter, 
kommunikation, synlighed, formidling af 
resultater og sammenhæng. Disse 
evalueringer bør indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i 
Horisont Europa.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) EIT-VIF'er er organiseret 
omkring samlokaliseringscentre og 
innovationsknudepunkter, omend de ofte 
benævner dem med forskellige termer 
(hubs, nodes, kontorer m.m.). EIT bør 
gøre sit bedste for at strømline 
terminologien omkring hvert enkelt VIF's 
struktur med henblik på at forenkle, 
tydeliggøre og forstærke EIT's 
genkendelighed.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) EIT bør primært via sine VIF'er 
og EIT's regionale innovationsordning 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer 
med henblik på at udvikle en overordnet 
EU-innovationskapacitet, som skal 
imødegå globale udfordringer ved at 
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fremme integrationen af erhvervsliv, 
forskning, videregående uddannelse og 
iværksætterkultur.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20c) VIF'erne, der fremmer innovation 
via deres samlokaliseringscentre og 
innovationsknudepunkter, bør tage højde 
for prioriteterne i medlemsstaternes 
strategier for intelligent specialisering og 
dermed øge deres innovationskapacitet 
ved fuldt ud at afspejle den regionale 
kapacitet og det regionale potentiale samt 
de regionale muligheder og svagheder 
såvel som lokale aktører og deres 
aktiviteter og markeder.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20d) EIT's synergier, via VIF'erne, med 
de samhørighedspolitiske fonde bør 
styrkes for at fremme regionalt og 
tværregionalt samarbejde mellem 
videntrekantens aktører og 
forvaltningsmyndigheder og for at øge 
EIT's samlede virkning og synlighed.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 20 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20e) Det er afgørende at fremme stærke 
synergier mellem EIT og Det Europæiske 
Innovationsråd (EIC). VIF'erne bør 
fremme etableringen af innovative 
virksomheder i tæt synergi, men uden 
overlapning, med EIC, og EIT-
støttemodtagere bør kunne ansøge om 
støtte fra EIC-instrumenterne som 
supplement til de tjenester, der leveres af 
EIT's VIF'er; opstartsvirksomheder med 
stort vækstpotentiale, som modtager støtte 
fra VIF'er, kan få mere direkte adgang til 
EIC-aktioner i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Horisont Europa 
som bistand til hurtig opskalering.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 20 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20f) EIT bør fremme innovation i sine 
aktiviteter og støtte integreringen af 
videregående uddannelser i 
innovationsøkosystemet, navnlig ved at 
fremme iværksætteruddannelse, fremme 
tværfagligt samarbejde mellem industri og 
videregående uddannelse og forskning og 
identificere potentielle færdigheder for 
fremtidige innovatorer med henblik på at 
imødegå globale udfordringer, herunder 
avancerede digitale færdigheder og 
bæredygtigheds- og 
innovationsfærdigheder. EIT's 
støtteordninger bør være til gavn for 
EIC's modtagere, samtidig med at 
nystartede virksomheder fra VIF'er bør 
have hurtig adgang til EIC-aktioner.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 20 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20g) Med henblik på at undgå siloer og 
overlapning af indsatser og strategier bør 
EIT og EIC overveje gensidig og 
systematisk udveksling af oplysninger og 
at have et fælles medlem i hinandens 
bestyrelser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 20 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20h) Inden for Horisont Europas 
anvendelsesområde og i overensstemmelse 
med dets strategiske planlægning bør EIT 
kunne beslutte at præsentere nye VIF'er 
inden for prioriterede områder, der 
bidrager til at tackle nye og kommende 
globale udfordringer. Det første VIF af 
denne type bør vedrøre kulturelle og 
kreative sektorer og erhverv (CCSI), 
medens det næste bør beskæftige sig med 
vand-, hav- og søfartssektorer og -
økosystemer.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 20 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20i) EIT bør kunne beslutte at 
præsentere nye VIF'er inden for 
prioriterede områder i overensstemmelse 
med Horisont Europa og med sin 
strategiske planlægning, som bidrager til 
at imødegå nye og kommende globale og 
samfundsmæssige udfordringer. Det 
første VIF af denne type bør vedrøre 
CCSI og iværksættes i 2022 med 
mulighed for at udsætte iværksættelsen til 
2023 i tilfælde af, at EIT's bestyrelse 
vurderer, at der er brug for yderligere 
høring af interessenterne inden 
indkaldelsen. Det næste VIF af denne 
type bør beskæftige sig med vand-, hav- 
og søfartssektorer og -økosystemer og 
iværksættes i 2025, såfremt den 
konsekvensvurdering, der skal foretages i 
2023, får et positivt resultat.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 
som reaktion på samfundsmæssige eller 
økonomiske behov og krav og skaber nye 
produkter, tjenester eller forretnings- og 
organisationsmodeller, som på vellykket 

1) "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 
som reaktion på samfundsmæssige, 
økonomiske eller miljømæssige behov og 
krav og skaber nye produkter, tjenester, 
forretnings- og organisationsmodeller eller 
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vis indføres på et eksisterende marked eller 
er i stand til at skabe nye markeder, og som 
skaber værdi for samfundet

sociale modeller, som på vellykket vis 
indføres på et eksisterende marked eller er i 
stand til at skabe nye markeder, og som 
skaber værdi for samfundet

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "videns- og innovationsfællesskab" 
(VIF): et autonomt europæisk partnerskab i 
stor skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i innovationsprocessen i 
form af et strategisk netværk, uanset dettes 
konkrete retlige form, baseret på en fælles 
innovationsplanlægning på mellemlang til 
lang sigt med henblik på at opfylde EIT's 
mål og bidrage til at nå målene fastsat 
i EU-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation

2) "videns- og innovationsfællesskab" 
eller "VIF": et autonomt, 
institutionaliseret europæisk 
partnerskab som defineret i Horisont 
Europa mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i innovationsprocessen i 
form af et strategisk netværk, uanset dettes 
konkrete retlige form, baseret på en fælles 
innovationsplanlægning på mellemlang til 
lang sigt med henblik på at opfylde EIT's 
mål og bidrage til at nå målene fastsat 
i Horisont Europa

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "VIF-samlokaliseringscenter": en 
fysisk facilitet, som er oprettet på en åben 
og gennemsigtig måde, og som dækker et 
geografisk område, hvor VIF'ets vigtigste 
partnere i videntrekanten er placeret, og 
hvor de let kan interagere, og således 
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udgør knudepunktet for VIF'ets aktivitet i 
dette område

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) '’kriseresponsprogram”: en toårig 
plan, hvori EIT fastlægger sine prioriteter 
som respons på hvert enkelt VIF's behov 
for at overvinde covid-19-krisen og 
tilpasse sig perioden efter krisen

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) "EIT-innovationsknudepunkt": et 
lokalt fællesskabsknudepunkt etableret i 
en lang række medlemsstater, navnlig de 
medlemsstater og regioner, der er omfattet 
af den regionale innovationsordning, hvor 
VIF'erne kan samarbejde med lokale 
aktører i videntrekanten for at 
gennemføre innovationsmål i hele EU og 
dermed sikre en mere afbalanceret 
geografisk tilstedeværelse af EIT-
fællesskabets aktiviteter, fungere som 
kontaktpunkt for interaktion med lokale 
aktører, mobilisere og internationalisere 
de lokale netværk, etablere synergier og 
fremme aktiv integrering af økosystemer 
på alle niveauer samt fremme VIF'ernes 
indsats for at fremme komplementaritet 
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og samarbejde i videntrekanten med en 
ambition om at udvikle sig til regionale 
samlokaliseringscentre;

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d) "EIT-netværk af 
forbindelsesofficerer": et netværk af 
nationale repræsentanter udpeget af 
regeringerne i medlemsstaterne og lande 
associeret med Horisont Europa, som en 
del af de nationale kontaktpunkter for 
Horisont Europa, som skal fremme en 
mere struktureret formidling af de 
muligheder og resultater, der kommer ud 
af EIT-fællesskabet, og tilskynde til 
gensidig udveksling af viden, rådgivning 
og bedste praksis i overensstemmelse med 
EIT's institutfunktion

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "partnerorganisation": en juridisk 
enhed , som indgår i et VIF, og som 
navnlig kan omfatte videregående 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannel
sesudbydere, forskningsorganisationer, 
offentlige eller private virksomheder, 
finansielle institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, fonde samt 
nonprofitorganisationer

3) "partnerorganisation": en juridisk 
enhed, som indgår i et VIF, og som navnlig 
kan omfatte videregående 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannel
sesudbydere, forskningsorganisationer, 
offentlige institutioner, offentlige eller 
private virksomheder, finansielle 
institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, fonde samt 
nonprofitorganisationer

Ændringsforslag 42
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Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): et politikdokument, der redegør 
for EIT's prioriterede områder og 
langsigtede strategi for fremtidige 
initiativer, dets evne til at skabe den størst 
mulige merværdi på innovationsområdet, 
og som bl.a. omfatter en oversigt over de 
planlagte aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation i en 
periode på syv år dækkende den respektive 
FFR

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): et politikdokument, der redegør 
for EIT's strategi og prioriteringer for 
fremtidige initiativer, dets evne til at skabe 
den størst mulige merværdi på 
innovationsområdet, og som bl.a. omfatter 
målsætninger, centrale tiltag, planlagte 
aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation, dets 
driftsform, forventede resultater og 
ressourcebehov i en periode på syv 
år dækkende Horisont Europa og den 
respektive FFR

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "regional innovationsordning" 
( "RIS" ): en opsøgende ordning, som har 
til formål at etablere partnerskaber mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter for at fremme 
innovation i hele Unionen 

8) "regional innovationsordning" 
eller "RIS": en opsøgende ordning, som 
har til formål at etablere partnerskaber 
mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i lande med lav FoI-
performance som defineret i artikel 2, nr. 
15a), i forordning [xxx] om oprettelse af 
Horisont Europa, samt, i det omfang de 
ikke er lande med lav FoI-performance, i 
lande og regioner i disse, der er 
klassificeret som moderate og beskedne 
innovatorer i henhold til 
innovationsresultattavlen, med det formål 
at fremme innovation i hele Unionen og 
afhjælpe regionale skævheder for derved 
at mindske innovationskløften

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 



RR\1208053DA.docx 29/120 PE648.286v01-00

DA

sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "VIF-forretningsplan": et 
dokument, hvori beskrives målene og de 
planlagte merværdiskabende VIF-
aktiviteter

10) "flerårig VIF-forretningsplan": et 
dokument, hvori beskrives målene og de 
planlagte merværdiskabende VIF-
aktiviteter, milepæle og mål og virkninger 
af VIF'et, som bidrager til at tackle 
globale udfordringer, samt et overslag 
over finansieringskilder og tilskud, 
herunder dets strategier for opnåelse af 
finansiel bæredygtighed, åbenhed over for 
nye partnere og en mere geografisk 
afbalanceret deltagelse i aktiviteterne

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "samarbejdsmemorandum": en 
aftale mellem EIT og et VIF, der har til 
formål at beholde et VIF som aktivt 
medlem af EIT-fællesskabet efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato, 
uden finansielt bidrag fra EIT

udgår

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 1, nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til uafhængigt at finansiere sine 

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til uafhængigt af bidragene fra EIT 
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videntrekantaktiviteter efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato.

at generere tilstrækkelige indtægter til at 
finansiere størstedelen af eller alle sine 
videntrekantaktiviteter, herunder en 
betydelig andel af omkostningerne ved at 
vedligeholde økosystemet.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 3, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet med henblik på at 
imødegå de store udfordringer, 
som samfundet står over for. Dette skal 
ske ved at fremme synergi og samarbejde 
mellem, og integrere, videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau, herunder ved at fremme 
iværksætteri.

1. EIT's mission er at bidrage til 
bæredygtig økonomisk udvikling og 
fremme konkurrenceevnen i Unionen 
gennem styrkelse af medlemsstaternes og 
Unionens innovationskapacitet. Missionen 
er også at opfylde Unionens strategiske 
prioriteter og bidrage til gennemførelsen 
af EU's målsætninger og politikker, 
herunder den europæiske grønne pagt, 
den europæiske genopretningsplan, de 
europæiske strategier på det digitale 
område samt data-, SMV- og 
industriområdet samt opnåelsen af 
Europas strategiske autonomi. Det skal 
desuden bidrage til at tackle de globale 
udfordringer, herunder målene for 
bæredygtig udvikling ved at følge 2030-
dagsordenens og Parisaftalens principper 
og opnå en drivhusgasneutral økonomi 
senest i 2050

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 3, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT bidrager til opfyldelse af de generelle 
og specifikke mål, der er fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

2. EIT skal for budgetperioden 2021-
2027 bidrage til at opfylde de generelle og 
specifikke mål i Horisont Europa.
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Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIT's specifikke mål er:
a) at øge VIF'ernes virkninger og 
deres gennemsigtighed og styrke 
integreringen af videntrekanten
b) at øge åbenheden i VIF'erne ved 
at inddrage en bredere kreds af 
interessenter fra hele Unionen
c) at øge iværksætter- og 
innovationskapaciteten i den 
videregående uddannelsessektor i hele 
Unionen ved at lede og overvåge VIF'erne 
i at fremme en bedre integration i 
innovationsøkosystemerne og en 
institutionel forandring på de 
videregående uddannelsesinstitutioner
d) at øge EIT's og dens VIF'ers 
regionale rækkevidde samt sikre bedre 
formidling og udnyttelse af resultater for 
at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele Unionen og 
i de enkelte medlemsstater for at sikre en 
ligeligt fordelt geografisk dækning
e) at gennemføre et toårigt 
kriseprogram med den nødvendige 
fleksibilitet for at kunne bidrage til at 
beskytte de nuværende 
innovationsøkosystemer og til at hjælpe 
EIT-interessenter med at forberede sig på 
den økonomiske genopretning.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til EU-

1. SID fastlægger EIT's strategi og 
prioriteringer for den pågældende syvårige 
periode, inklusive kortfristede aktioner 
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rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation , inklusive en vurdering af 
strategiens socioøkonomiske konsekvenser 
og dens evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.

med henblik på tackling af covid-19-
krisen og den efterfølgende genopretning, 
under hensyntagen til Horisont Europa, 
herunder dets strategiske planlægning. 
SID omfatter også en vurdering af de 
forventede socioøkonomiske konsekvenser 
og EIT's opsøgende aktiviteter samt af 
EIT's evne til at skabe de bedste 
innovationsøkosystemer og den bedste 
merværdi. SID tager hensyn til resultaterne 
af den overvågning og evaluering af EIT, 
der er omhandlet i artikel 19.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 4, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, den strategiske flerårige 
plan, krav til rapportering, overvågning og 
evaluering samt andre krav i nævnte 
program og skal fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under den 
respektive FFR, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. SID 
skaber også hensigtsmæssig synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer , -politikker og , -
instrumenter .

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for Horisont 
Europa, den strategiske flerårige plan, krav 
til rapportering, overvågning og evaluering 
samt andre krav i nævnte program og skal 
fremme synergi med andre relevante EU-
programmer under den respektive FFR. 
SID skal også skabe hensigtsmæssig 
synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og andre EU-initiativer, -
politikker og -instrumenter, navnlig 
initiativet Europauniversiteter, Det 
Europæiske Innovationsråd og de 
missioner og europæiske partnerskaber, 
der er omhandlet i Horisont Europa. 
Kommissionen skal tilbyde EIT al den 
støtte, der er nødvendig, for at etablere 
passende synergier og komplementariteter 
med andre aktiviteter under Horisont 
Europa samt andre EU-initiativer og -
programmer, samtidig med at overlapning 
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undgås.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 4, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov og kilder med henblik på 
EIT's fremtidige drift, udvikling på lang 
sigt og finansiering. SID indeholder også 
en vejledende finansieringsplan for den 
respektive FFR's periode.

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov og kilder med henblik på 
EIT's fremtidige drift, udvikling på lang 
sigt og finansiering, herunder de 
finansielle aspekter vedrørende den 
europæiske genopretningsplan. SID 
indeholder også en vejledende 
finansieringsplan for den respektive FFR's 
periode.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 4, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EIT forelægger sit bidrag til 
Kommissionens forslag til SID.

4. EIT skal under hensyntagen til de 
eksisterende VIF'ers synspunkter og input 
udarbejde et udkast til SID, forelægge det 
for Kommissionen og offentliggøre det.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 5, stk. 1, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med erfaring 
inden for videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervsliv. 
Bestyrelsen har ansvaret for at lede EIT's 
aktiviteter, for udvælgelse, udpegelse, 
overvågning og evaluering af VIF'erne og 
for alle andre strategiske beslutninger

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med 
dokumenteret ekspertise inden for 
videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervsliv, herunder et 
medlem af EIC's bestyrelse. Bestyrelsen 
har ansvaret for at lede EIT's aktiviteter, 
for udvælgelse, udpegelse, finansiering 
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overvågning og evaluering af VIF'erne, 
herunder for at træffe passende 
korrigerende foranstaltninger i tilfælde af 
utilfredsstillende resultater, og for alle 
andre strategiske beslutninger. Ved valget 
af bestyrelsen skal der tages hensyn til 
kriterier vedrørende kønsmæssig og 
geografisk ligevægt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 5, stk. 1, litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et forretningsudvalg bestående af 
udvalgte medlemmer og formanden for 
bestyrelsen. Forretningsudvalget bistår 
bestyrelsen i udførelsen af dens opgaver og 
forbereder bestyrelsesmøderne i 
samarbejde med direktøren

b) et forretningsudvalg bestående af 
udvalgte medlemmer, der repræsenterer 
alle tre dimensioner af videntrekanten, og 
formanden for bestyrelsen. 
Forretningsudvalget bistår bestyrelsen i 
udførelsen af dens opgaver og forbereder 
bestyrelsesmøderne i samarbejde med 
direktøren

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 5, stk. 1, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en direktør, udpeget af bestyrelsen, 
som er EIT's repræsentant i retlig 
henseende , og som varetager driften og 
den daglige ledelse af EIT. Direktøren er 
ansvarlig over for bestyrelsen og aflægger 
løbende rapport til denne om udviklingen 
inden for EIT og alle aktiviteter, der 

c) en direktør, udpeget af bestyrelsen, 
som er EIT's repræsentant i retlig 
henseende og er ansvarlig for 
gennemførelsen af bestyrelsens 
beslutninger og for EIT's drift og daglige 
ledelse Direktøren er ansvarlig over for 
bestyrelsen og aflægger løbende rapport til 
denne om udviklingen inden for EIT og 
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henhører under vedkommendes ansvar alle aktiviteter, der henhører under 
vedkommendes ansvar, herunder 
gennemførelsen af EIT's budget. 
Direktøren aflægger rapport til Europa-
Parlamentet med jævne mellemrum og 
mindst efter hver overvågnings- og 
evalueringsproces.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 5, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nærmere regler vedrørende 
EIT's organer fremgår af EIT's vedtægter, 
jf. bilaget til denne forordning.

2. De nærmere regler vedrørende 
EIT's organer og forvaltning fremgår af 
EIT's vedtægter, jf. bilaget til denne 
forordning.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nå sit mål skal EIT navnlig : For at nå de mål, der er fastsat i artikel 3, 
skal EIT navnlig:

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i overensstemmelse med SID 
fastlægge sine hovedprioriteringer og 
hovedaktiviteter

a) fastlægge sine aktiviteter i 
overensstemmelse med de 
hovedprioriteringer, der er angivet i SID
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremlægge et toårigt 
kriseresponsprogram i samarbejde med 
VIF'erne

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, nr. litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) øge kendskabet til EIT blandt 
potentielle partnerorganisationer og 
tilskynde dem til deltagelse i sine 
aktiviteter

b) sikre åbenhed over for og øge 
kendskabet til EIT blandt potentielle 
partnerorganisationer og tilskynde dem til 
deltagelse i sine aktiviteter, navnlig blandt 
SMV'er og nye ekspertisecentre i lande og 
regioner, der er støtteberettigede i 
forbindelse med RIS-aktioner

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler , give dem støtte af et 

c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem passende 
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passende omfang, anvende passende 
foranstaltninger til kvalitetskontrol og 
løbende overvåge og med jævne 
mellemrum evaluere deres aktiviteter

strategiske retningslinjer og støtte, 
anvende passende kvalitetskontrol og tæt 
overvågning, fastlægge betingelser og 
træffe passende korrigerende 
foranstaltninger i tilfælde af 
utilfredsstillende resultater baseret på 
resultaterne af vurderinger foretaget i 
henhold til artikel 11 samt løbende 
overvåge og med jævne mellemrum 
evaluere deres aktiviteter og deres 
bestræbelser på at opnå finansiel 
bæredygtighed

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) lede gennemførelsen af den 
regionale innovationsordning ved at stille 
midler til oprettelse af EIT-
innovationsknudepunkter til rådighed i 
EIT-RIS-medlemsstater

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme formidling af bedste 
praksis med hensyn til integrering af 
videntrekanten, herunder blandt VIF'er, så 
der kan udvikles en fælles innovations- og 
videnoverførselskultur, og tilskynde til 
deltagelse i opsøgende aktiviteter, herunder 

f) fremme formidling af bedste 
praksis med hensyn til integrering af 
videntrekanten, herunder blandt VIF'er og i 
hele Unionen, så der kan udvikles en 
fælles innovations- og 
videnoverførselskultur, og tilskynde til 
deltagelse, herunder af nye medlemmer, i 
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i RIS opsøgende aktiviteter, herunder i RIS

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) oprette et EIT-netværk af 
landeforbindelsesofficerer som en del af 
de nationale kontaktpunkter for Horisont 
Europa med henblik på at fremme en 
gensidig overførsel af viden, rådgivning 
og bedste praksis i overensstemmelse med 
EIT's funktion

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) fremme bred formidling, 
kommunikation og udnyttelse af de 
resultater og muligheder, der opstår i 
EIT-fællesskabet, herunder gennem EIT-
netværket af landeforbindelsesofficerer, 
med henblik på at øge bevidstheden om, 
synligheden af og kendskabet til EIT i 
hele Unionen samt tilskynde til deltagelse 
i EIT-fællesskabets aktiviteter

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) støtte VIF'erne i udviklingen af en 
effektiv strategi for finansiel 
bæredygtighed med henblik på 
mobilisering af midler fra andre offentlige 
og private kilder

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) fremme tværfaglige tilgange til 
innovation, herunder integreringen af 
teknologiske, sociale og ikke-teknologiske 
løsninger, organisatoriske tilgange og nye 
forretningsmodeller

h) fremme tværfaglige tilgange til 
innovation i alle sektorer, navnlig gennem 
integrering af teknologiske, sociale og 
ikke-teknologiske løsninger, bæredygtigt 
og klimaneutralt design, organisatoriske 
tilgange, iværksætterånd og nye 
forretningsmodeller

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) sikre komplementaritet og synergi 
mellem EIT's aktiviteter og andre relevante 
EU-programmer

i) sikre komplementaritet og synergi 
mellem EIT's aktiviteter og andre relevante 
EU-programmer som anført i Horisont 
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Europa

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) udvikle og rådgive om innovative 
modeller for intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som fremmer 
videnoverførsel og -formidling både i 
sammenhæng med VIF'erne og mere 
bredt i hele EU

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) stille den fornødne støtte til og 
synergier med VIF'er til rådighed for 
udvikling af innovative løsninger

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) sikre, at VIF'er kan operere med 
den fornødne fleksibilitet for at kunne 
tilpasse deres drift til de voksende krav, 
der opstår som følge af covid-19-krisen, 
og bidrage til den europæiske 
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genopretningsplan

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) arrangere regelmæssige møder i et 
interessentforum for at informere om EIT's 
aktiviteter samt om dets erfaringer, bedste 
praksis og bidrag til Unionens politikker og 
mål for innovation, forskning og 
uddannelse og for at give interessenter 
mulighed for at give deres mening til kende

j) arrangere regelmæssige møder i et 
interessentforum mindst en gang om året 
for at dele og drøfte EIT's aktiviteter, 
udveksle erfaringer samt bedste praksis og 
bidrag til Unionens politikker og mål for 
innovation, forskning og uddannelse og for 
at give interessenter mulighed for at give 
deres mening til kende

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) arrangere møder i en gruppe af 
medlemsstaternes repræsentanter mindst to 
gange om året, uafhængigt af møderne i 
interessentforummet , for at sikre passende 
kommunikation og passende 
informationsudveksling med EIT og for at 
modtage oplysninger om resultater og 
rådgive og udveksle erfaringer med EIT og 
VIF'erne. Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter skal desuden sikre 
passende synergi og komplementaritet 
mellem EIT- og VIF-aktiviteter og 
nationale programmer og initiativer, 
herunder den potentielle nationale 
medfinansiering af VIF-aktiviteter

k) arrangere møder i en gruppe af 
medlemsstaternes repræsentanter, 
uafhængigt af møderne i 
interessentforummet, jf. litra j), sikre 
passende kommunikation og passende 
informationsudveksling med EIT og for at 
modtage oplysninger om resultater og 
rådgive og udveksle erfaringer med EIT og 
VIF'erne;

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) lette oprettelsen af delte 
servicefaciliteter i EIT-fællesskabet med 
henblik på fælles håndtering af opgaver, 
der er fælles for VIF'er

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) tilskynde til, at der over tid 
etableres netværk af de forskellige EIT-
innovationsknudepunkter i alle 
medlemsstater med henblik på at lette 
samarbejdet mellem EIT-fællesskabet og 
de lokale innovationsøkosystemer

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 

l) udforme, koordinere og overvåge 
gennemførelsen af støtteforanstaltninger, 
som VIF'erne iværksætter til udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioners, 
erhvervsuddannelsesinstitutioners, 
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i innovationsøkosystemer. SMV'ers og startup-virksomheders 
iværksætter- og innovationskapacitet og 
integrering af disse i 
innovationsøkosystemer i hele Unionen og 
i overensstemmelse med 
videntrekantstilgangen

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) udforme og lancere et initiativ 
vedrørende videregående uddannelse i 
samarbejde med Kommissionen og 
baseret på input fra VIF'erne for at støtte 
udviklingen af innovation og 
iværksætterkapacitet inden for de 
videregående uddannelser, som vil blive 
gennemført af og gennem VIF'erne

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lb) udvide anvendelsesområdet og 
styrke anerkendelse og synlighed uden for 
EIT-fællesskabet af grader og 
eksamensbeviser, der tildeles 
af deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, og som skal 
betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser, og udvide dem til at 
omfatte mentorordninger for livslang 
læring, erhvervsuddannelse, omskolings- 
og opkvalificeringsprogrammer, samtidig 
med at der sikres en kønsafbalanceret 
tilgang, og som kan tildeles i certificerede 
og kvalificerede uddannelsesinstitutioner
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1, nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lc) styrke synligheden og 
anerkendelsen af EIT-finansierede 
aktiviteter i den brede offentlighed og 
udvide EIT-mærket med henblik på at 
forbedre EIT's synlighed og anerkendelse 
i forbindelse med 
uddannelsesprogrammer baseret på 
partnerskaber mellem forskellige 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsuddannelsesinstitutioner, 
forskningscentre og virksomheder, 
samtidig med at dets overordnede kvalitet 
styrkes ved at tilbyde "learning by doing"-
læseplaner og målrettet iværksætteri såvel 
som international, interorganisatorisk og 
tværsektoriel mobilitet

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bistår EIT og EIT's 
VIF'er i udpegningen af synergier med 
andre EU-programmer.

Ændringsforslag 82l

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter, der henvises til i stk. 1, 
litra k), skal være sammensat af en 
repræsentant fra hver medlemsstat og en 
repræsentant fra hvert associeret land.

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter rådgiver EIT's bestyrelse 
og direktør om strategisk vigtige 
spørgsmål. Den skal desuden sikre 
passende synergi og komplementaritet 
mellem EIT- og VIF-aktiviteter og 
nationale programmer og initiativer, 
herunder den potentielle nationale 
medfinansiering af VIF-aktiviteter

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med europæisk 
merværdi, herunder støtte til oprettelse og 
udvikling af innovative virksomheder, der 
fuldt ud integrerer dimensionerne 
videregående uddannelse og forskning med 
henblik på at opnå en kritisk masse og 
fremmer formidling og udnyttelse af 
resultaterne

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med EU-merværdi – 
herunder at fremme og støtte oprettelse og 
udvikling af innovative virksomheder og 
startup-virksomheder – der fuldt ud 
integrerer dimensionerne videregående 
uddannelse og forskning med henblik på at 
opnå en kritisk masse og fremmer 
formidling og udnyttelse af resultaterne

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)
innovationsbaseret eksperimenteren

, prototyping og demonstration inden for 
områder af særlig økonomisk og 
samfundsmæssig interesse, der bygger på 
resultaterne af forskningen på EU-plan og 
nationalt plan , og som potentielt kan 
styrke Unionens konkurrenceevne på 
internationalt plan og finde løsninger på de 
store udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for

b) innovationsbaseret forskning, 
eksperimenteren, prototyping og 
demonstration inden for områder af særlig 
økonomisk og samfundsmæssig interesse, 
der bygger på resultaterne af forskningen 
på EU-plan og nationalt plan, og som 
potentielt kan styrke Unionens 
konkurrenceevne på internationalt plan og 
finde løsninger på de store udfordringer, 
som det europæiske samfund står over for, 
herunder sundhedsmæssige og digitale 
udfordringer

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelsesaktiviteter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige 
kurser i fag med potentiale til at opfylde 
fremtidige europæiske socioøkonomiske 
behov, og som udvider Unionens 
talentgrundlag og fremmer udviklingen af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedringen af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationer, forskeres og 
studerendes mobilitet samt videndeling, 
mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-mærkede grader 
og kurser

c) uddannelsesaktiviteter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige 
kurser i fag med potentiale til at opfylde 
fremtidige europæiske socioøkonomiske og 
socioøkologiske behov, og som udvider 
Unionens talentgrundlag og fremmer 
udviklingen af innovationsrelaterede 
kvalifikationer, forbedringen af ledelses- 
og iværksætterkvalifikationer, forskeres og 
studerendes mobilitet samt videndeling, 
mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-mærkede 
uddannelses- og kursusaktiviteter

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger til at støtte en 
bedre integrering af de videregående 
uddannelsesinstitutioner i 
innovationsværdikæder og -økosystemer 
samt bringe dem sammen med andre 
centrale innovationsaktører fra 
videntrekanten og derved forbedre deres 
strategiske kapacitetsudvikling

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opsøgende aktiviteter og formidling 
af bedste praksis inden for 
innovationssektoren med fokus på 
udvikling af samarbejde mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningssektoren og erhvervslivet, 
herunder service- og finanssektoren

d) opsøgende aktiviteter og formidling 
af bedste praksis inden for 
innovationsområdet med fokus på 
udvikling af samarbejde og tværfaglige 
læringssløjfer mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningssektoren, offentlige 
organisationer og organisationer i den 
tredje sektor samt erhvervslivet, herunder 
service- og finanssektoren

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) RIS-aktiviteter, der er fuldt 
integrerede i VIF'ernes flerårige strategi 
med henblik på at styrke 
innovationskapaciteten og udvikle 
bæredygtige innovationsøkosystemer i 
hele Unionen for at mindske skævhederne 
og kløften inden for 
innovationsperformance i Unionen som 
helhed og sikre en mere ligelig geografisk 
fordeling af deltagelsen i EIT-
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fællesskabet i hele Unionen

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger med henblik på at 
skabe synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og eksisterende relevante 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer.

e) foranstaltninger med henblik på at 
skabe synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og eksisterende relevante 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer, navnlig Det Europæiske 
Innovationsråd og andre europæiske 
partnerskaber og missioner, såvel som 
universiteter, videregående 
uddannelsesinstitutioner og 
forskningscentre, hvor det er relevant

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) mobiliseringen af offentlige og 
private midler og indtægter fra deres egne 
aktiviteter i overensstemmelse med artikel 
17 med henblik på at øge en del af deres 
budget

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.
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Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) etableringen af et register, hvori 
der redegøres for forholdet mellem de 
opfindelser og patenter, som VIF'erne er i 
besiddelse af, og identifikationen af ejerne 
af disse opfindelser.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det berører de 
rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, der er indgået mellem EIT 
og VIF'erne, skal VIF'erne have betydelig 
frihed til at fastlægge deres interne 
organisation og sammensætning samt med 
hensyn til detaljerne vedrørende deres 
dagsorden og arbejdsmetoder. VIF'erne 
skal navnlig:

2. Uden at det berører de 
rammepartnerskabsaftaler og flerårige 
tilskudsaftaler, der er indgået mellem EIT 
og VIF'erne, skal VIF'erne have betydelig 
frihed til at fastlægge deres interne 
organisation og sammensætning samt med 
hensyn til detaljerne vedrørende deres 
dagsorden og arbejdsmetoder, forudsat at 
deres dagsorden og arbejdsmetoder 
skaber fremskridt i opnåelsen af EIT's og 
VIF'ernes mål. VIF'erne skal navnlig:

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.

Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indføre interne 
forvaltningsordninger, der afspejler 
videntrekanten af videregående 

a) indføre interne gennemsigtige 
forvaltningsordninger, der afspejler 
videntrekanten af videregående 
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uddannelse, forskning og innovation uddannelse, forskning og innovation 

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at de er åbne for nye 
medlemmer, når disse tilfører partnerskabet 
merværdi

b) sikre, at de er åbne for så mange 
nye medlemmer som muligt, når disse 
tilfører partnerskabet merværdi, i hele 
Unionen, herunder gennem klare og 
gennemsigtige ind- og 
udmeldelseskriterier og åbne indkaldelser

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fungere på åben og gennemsigtig 
vis i overensstemmelse med deres interne 
regler

c) fastlægge interne regler, der 
sikrer, at VIF'erne fungerer på åben og 
gennemsigtig vis i overensstemmelse med 
kodekserne for god forvaltning, som skal 
nedfældes i disse interne regler

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udarbejde en toårig strategiplan 
som led i deres flerårige forretningsplan 
med detaljer om initiativer, der har til 
formål at afbøde virkningerne af covid-
19-krisen, samtidig med at der lægges 
særlig vægt på foranstaltninger, som 
sigter mod at øge modstandsdygtigheden 
hos mikrovirksomheder, SMV'er og 
startup-virksomheder såvel som hos 
studerende, forskere og medarbejdere

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) i synergi med andre EU-
innovationsområder og -institutioner, -
organer, -kontorer samt -agenturer og 
med henblik på at kunne reagere på den 
europæiske genopretningsplan, 
offentliggøre dedikerede indkaldelser, 
fremme initiativer, der gør brug af deres 
partnerskaber, økosystemer og 
fællesskaber, udvikle individuelle og 
tværfaglige VIF-projekter til støtte for 
virksomheders omstrukturering og 
kortlægge mikrovirksomheder, SMV'er, 
startup-virksomheder samt andre 
interessenter, der har behov for støtte og 
eksempelvis en bedre adgang til 
finansiering

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) fremsætte forslag om initiativer, 



PE648.286v01-00 52/120 RR\1208053DA.docx

DA

der sigter mod at støtte deres økosystemer 
baseret på videntrekanten, samtidig med 
at de er fleksible nok til at oprette 
foranstaltninger, der er formålstjenlige 
for deres partnere og modtagere samt 
rækker ud over deres eksisterende 
fællesskaber

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte og gennemføre strategier 
for finansiel bæredygtighed.

e) fastsætte og gennemføre strategier 
for opnåelse af finansiel bæredygtighed

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udvikle opsøgende aktiviteter, 
navnlig for så vidt angår nye institutioner 
og ekspertisecentre i EU-regioner, der 
klarer sig mindre godt end andre:

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forholdet mellem EIT og det 
enkelte VIF baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler .

3. Forholdet mellem EIT og det 
enkelte VIF baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og flerårige 
tilskudsaftaler samt på en veldefineret og 
langsigtet samarbejdsstrategi. 
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med udvælgelsen af 
projekter og partnere, og når det er 
bydende nødvendigt at adskille forslag af 
ensartet kvalitet efter en vurdering baseret 
på ekspertisekriteriet, skal VIF'erne 
prioritere forslag, der opfylder et eller 
flere af følgende kriterier:
a) inddragelse af et større antal lande 
eller regioner, som deltager i RIS
b) inddragelse af et større antal 
regioner eller lande, der endnu ikke 
deltager i VIF-fællesskabet
c) inddragelse af regioner og lande, 
der forpligter sig til at bidrage med ESI-
midler
d) inddragelse af et større antal 
SMV'er
e) sikring af bedre ligevægt mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 8, stk. 1, indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reglerne for deltagelse og formidling, der 
er fastsat i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation, finder 
anvendelse. Som en undtagelse fra disse 
regler gælder følgende:

Reglerne for deltagelse og formidling, der 
er fastsat i Horisont Europa, finder 
anvendelse. Som en undtagelse fra disse 
regler gælder følgende:

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 8, stk. 1, litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling kan gælde for 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

b) specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling kan om nødvendigt gælde for 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De kriterier , 
der er fastsat for udvælgelsen 
af europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, finder anvendelse. EIT's 
bestyrelse kan yderligere præcisere disse 
kriterier ved at vedtage og offentliggøre 
kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De betingelser 
og kriterier, der er fastsat i Horisont 
Europa for udvælgelsen af europæiske 
partnerskaber, finder anvendelse. EIT's 
bestyrelse præciserer disse kriterier 
yderligere ved at vedtage og offentliggøre 
kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise, 
afbalanceret geografisk spredning og 
innovationsrelevans i forbindelse med 
gennemførelsen af samfundsmæssige 
udfordringer og Unionens politiske 
prioriteter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIT igangsætter udvælgelsen og 2. EIT igangsætter udvælgelsen og 
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udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse 
med de prioriterede områder og den 
tidsplan, der er fastsat i SID.

udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse 
med de prioriterede områder og den 
tidsplan, der er fastsat i SID, samt under 
hensyntagen til de prioriteter, der er 
fastsat i den strategiske planlægning for 
Horisont Europa. 

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Minimumsbetingelsen for at 
oprette et VIF er deltagelse af mindst 
tre uafhængige partnerorganisationer, der 
skal være etableret i mindst tre forskellige 
medlemsstater.

3. Minimumsbetingelserne for at 
oprette et VIF er deltagelse af mindst 
tre uafhængige partnerorganisationer, der 
består af mindst én videregående 
uddannelsesinstitution, én 
forskningsinstitution samt én privat 
virksomhed, der skal være etableret i 
mindst tre forskellige medlemsstater. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 
betingelse skal mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
være etableret i medlemsstaterne. I hvert 
enkelt VIF skal der indgå mindst én 
videregående uddannelsesinstitution , én 
forskningsorganisation og én privat 
virksomhed.

4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 
betingelse skal mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
være etableret i medlemsstaterne. Der skal 
i udvælgelses- og udnævnelsesproceduren 
tages hensyn til en afbalanceret 
geografisk dækning, herunder deltagelse 
af RIS og af nye partnere.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), underrettes 
straks herom.

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, EIT-
netværket af forbindelsesofficerer i de 
enkelte lande samt Europa-Parlamentet 
underrettes straks herom.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag111

Forslag til forordning
Artikel 10, stk. 1

Kolmmissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og i SID, og i tæt 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger. Resultaterne af disse 
overvågninger og evalueringer meddeles 

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. Horisont 
Europa og i SID, og i tæt samarbejde med 
Kommissionen løbende overvågning og 
periodiske uafhængige evalueringer af 
hvert enkelt VIF's resultater og virkninger 
samt deres skridt i retning mod at opnå 
finansiel bæredygtighed. Resultaterne af 
disse overvågninger og evalueringer 
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Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

meddeles Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alt afhængigt af resultaterne af en 
omfattende midtvejsevaluering før udløbet 
af den indledende periode på syv år kan 
bestyrelsen beslutte at forlænge 
den indledende periode, der er fastsat for 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF, 
med en ny periode på højst syv år eller at 
annullere EIT's finansielle bidrag og ikke 
forlænge rammepartnerskabsaftalen. 
Bestyrelsen tager navnlig hensyn til det 
niveau af finansiel bæredygtighed, som et 
VIF har opnået, dets evne til at sikre, at det 
er åbent for nye medlemmer, samt loftet 
for EU's finansielle bidrag , der er 
omhandlet i artikel 20 , og relevans med 
hensyn til EIT's mål .

2. Alt afhængigt af de positive 
resultater af en omfattende 
midtvejsevaluering, der skal foretages af 
uafhængige eksterne eksperter inden 
udgangen af det fjerde år i den indledende 
syvårsperiode, kan bestyrelsen beslutte at 
lade rammepartnerskabsaftalen med et VIF 
fortsætte indtil udløbet af den indledende 
periode eller annullere EIT's finansielle 
bidrag. Bestyrelsen tager navnlig hensyn til 
relevansen i relation til Unionens globale 
og samfundsmæssige udfordringer, de i 
Horisont Europa fastsatte kriterier for 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af de europæiske 
partnerskaber, opfyldelsen af de mål, som 
VIF'et selv har fastsat, VIF'ets indsats for 
at koordinere indsatsen med andre 
relevante forsknings- og 
innovationsinitiativer, det niveau af 
finansiel bæredygtighed, som et VIF har 
opnået, dets evne til at sikre, at det er åbent 
for nye medlemmer, og dets resultater med 
hensyn til at tiltrække nye medlemmer, 
gennemsigtigheden af dets forvaltning, 
dets evne til at udvikle bæredygtige 
innovationsøkosystemer og dets 
geografiske dækning og ligevægt mellem 
kønnene, samt loftet for EU's 
finansielle bidrag, der er omhandlet i 
artikel 20, og relevansen med hensyn til 
EIT's mål.

Bestyrelsen forelægger disse 
midtvejsevalueringer for Europa-
Parlamentet og Rådet og offentliggør 
dem.



PE648.286v01-00 58/120 RR\1208053DA.docx

DA

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved udløbet af den første 
syvårsperiode kan bestyrelsen beslutte at 
forlænge rammepartnerskabsaftalen for 
endnu en syvårsperiode. En sådan 
afgørelse skal være baseret på de i stk. 2 
angivne kriterier og på den endelige 
evaluering af VIF'ets resultater, som skal 
foretages inden udløbet af den første 
syvårsperiode.
EIT hører Europa-Parlamentet forud for 
forlængelsen af den første syvårsperiode.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I tilfælde af en forlængelse af den 
syvårige aftale skal VIF'et underkastes en 
ny midtvejsevaluering ved udgangen af 
det fjerde år i den anden syvårsperiode på 
grundlag af de samme kriterier og 
metoder.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der i forbindelse med 
evalueringerne af et givet VIF konstateres 
utilfredsstillende resultater eller manglende 
europæisk merværdi , træffer bestyrelsen 
passende foranstaltninger, herunder 
reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag eller opsigelse 
af rammepartnerskabsaftalen .

3. Hvis der i forbindelse med 
evalueringerne af et givet VIF konstateres 
utilfredsstillende resultater eller manglende 
europæisk merværdi, træffer bestyrelsen 
passende korrigerende foranstaltninger, 
herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag eller opsigelse 
af rammepartnerskabsaftalen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et 
samarbejdsmemorandum med et VIF.

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan bestyrelsen under iagttagelse af 
strenge betingelser og efter en grundig 
evaluering foretaget af uafhængige 
eksperter, beslutte at forlænge 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF. I 
forbindelse med denne forlængelse af 
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rammepartnerskabsaftalen skal:
a) der foretages en tilbundsgående 
evaluering af VIF'et af eksterne eksperter 
og bestyrelsen under hensyntagen til 
vurderingskriterierne i stk. 2
b) VIF'et udarbejde en detaljeret 
plan med angivelse af årsagerne til, at 
rammepartnerskabsaftalen bør forlænges
c) der være fastsat begrænsninger i 
relation til varighed, anvendelsesområde 
og budget for VIF'ernes videregående 
uddannelsesaktiviteter og horisontalt 
strukturerede aktiviteter, der endnu ikke 
kan være finansielt bæredygtige, men som 
fortsat er afgørende for opfyldelsen af 
dets opgaver, aktiviteter samt kapaciteter 
til at reagere på samfundsmæssige 
udfordringer.
Disse aktiviteter beskrives i detaljer. 
Denne beskrivelse forelægges af 
bestyrelsen til evaluering.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 12, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Grader og eksamensbeviser, som 
vedrører de videregående 
uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, litra c), tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner i henhold til 
nationale regler og 
akkrediteringsprocedurer. 
Rammepartnerskabsaftalerne og 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 

1. Grader og eksamensbeviser, som 
vedrører de videregående 
uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, litra c), tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner og certificerede 
erhvervsuddannelsesinstitutioner i 
henhold til nationale regler og 
akkrediteringsprocedurer. 
Rammepartnerskabsaftalerne og 
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fastsætter, at disse grader og 
eksamensbeviser også kan betegnes som 
EIT-grader og -eksamensbeviser.

tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
fastsætter, at disse grader og 
eksamensbeviser også skal betegnes som 
EIT-grader og -eksamensbeviser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 12, stk. 2, indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIT opfordrer de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner til:

2. EIT opfordrer de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
certificerede 
erhvervsuddannelsesinstitutioner til:

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 12, stk. 2, litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme og udbrede kendskabet 
til EIT-mærket i forbindelse med deres 
uddannelser og diplomer

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 12, stk. 2, litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at blive mere integreret i 
innovationskæder, udvikle forskellige 
strategier med henblik på at samarbejde 
effektivt med innovationsøkosystemer og -
virksomheder og fremme en 
iværksætterorienteret tankegang

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 12, stk. 2, litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) at udarbejde programmer med 
fokus på livslang læring og certificering

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal lægges særlig vægt på 
kønsbalancen og tilgange, der tager 
hensyn til kønsaspektet, navnlig inden for 
IKT, videnskab, teknologi, 
ingeniørvidenskab og matematik, hvor 
kvinder fortsat er underrepræsenteret.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 16, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT og VIF'erne påser, at der er en 
høj grad af åbenhed omkring udførelsen 
af deres aktiviteter. EIT og VIF'erne skal 
bl.a. oprette et tilgængeligt, gratis websted 
med oplysninger om deres aktiviteter.

1. EIT og VIF'erne påser, at der er en 
høj grad af åbenhed omkring udførelsen 
af deres aktiviteter. EIT og VIF'erne skal 
bl.a. oprette et tilgængeligt, gratis websted 
med oplysninger om deres aktiviteter og de 
muligheder, de tilbyder, navnlig åbne 
indkaldelser.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 16, stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIT og VIF'erne skal stille 
detaljerede oplysninger til rådighed om 
alle deres indkaldelser af forslag. Disse 
oplysninger gøres tilgængelige på en 
rettidig, søgbar og sporbar måde i de 
relevante fælles onlinedatabaser over EU-
finansierede forsknings- og 
innovationsprojekter i overensstemmelse 
med forordning [xxx] om oprettelse af 
Horisont Europa.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
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sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 16, stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Detaljerede oplysninger om de 
overvågnings- og evalueringsprocesser, 
der er omhandlet i artikel 11 og 18.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 17, stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bidrag fra partnerorganisationer til 
finansieringen af VIF'erne fastsættes i 
overensstemmelse med de 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, og afspejler VIF'ernes 
strategi for finansiel bæredygtighed.

6. Bidrag fra partnerorganisationer og 
andre offentlige bidrag fra tredjelande 
samt private bidrag til finansieringen af 
VIF'erne fastsættes i overensstemmelse 
med de medfinansieringssatser, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 4, og 
afspejler VIF'ernes strategi for finansiel 
bæredygtighed.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 17, stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. EIT etablerer en 
konkurrencebaseret tildelingsmekanisme 
med henblik på at yde en passende andel af 
sit finansielle bidrag til VIF'erne. 
Mekanismen omfatter en vurdering af 
VIF'ernes forretningsplaner og resultater 
som målt ved hjælp af løbende 
overvågning , navnlig de fremskridt, de har 

7. EIT etablerer en konkurrence- og 
resultatbaseret tildelingsmekanisme med 
henblik på at yde en passende andel af sit 
finansielle bidrag til VIF'erne. Mekanismen 
omfatter en vurdering af VIF'ernes 
forretningsplaner, VIF'ernes åbenhed for 
nye medlemmer, deres 
formidlingsstrategier og deres geografiske 
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gjort med hensyn til at opnå finansiel 
bæredygtighed .

spredning samt resultaterne af de 
pågældende forretningsplaner som målt 
ved hjælp af løbende overvågning, navnlig 
de fremskridt, de har gjort med hensyn til 
at opnå finansiel bæredygtighed. Der skal 
navnlig lægges vægt på foranstaltninger, 
som afbøder virkningerne af covid-19-
krisen samt udvikler innovative idéer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 18, stk. 1, litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et overslag over personalebehovet 
som følge af de nye opgaver

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 18, stk. 1, litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) aspekter i det toårige 
kriseresponsprogram
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Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 18, stk. 1, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante indikatorer for 
overvågning af VIF- og EIT-
aktiviteter ved hjælp af 
en virkningsorienteret tilgang

c) relevante kvalitative og kvantitative 
metoder, værktøjer og indikatorer for 
overvågning af EIT- og VIF-aktiviteter 
ved hjælp af en virkningsorienteret og 
resultatbaseret tilgang

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 18, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIT vedtager en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport , der skal 
indeholde omfattende oplysninger om de 
aktiviteter, EIT og VIF'erne har 
gennemført i det foregående kalenderår, og 
om EIT's bidrag til de mål, der er fastsat i 
EU-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation, og til EU's 
politikker og mål på innovations-, 
forsknings- og uddannelsesområdet. 
Rapporten skal også indeholde en 
vurdering af resultaterne i forhold til 
målsætningerne, indikatorerne og 
tidsplanen samt en redegørelse for risiciene 
ved de gennemførte foranstaltninger og for 
EIT's anvendelse af ressourcerne og dets 
generelle drift. Den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport skal indeholde yderligere 
omfattende oplysninger i 
overensstemmelse med EIT's finansielle 
bestemmelser.

2. EIT vedtager en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport, der skal indeholde 
omfattende oplysninger om de aktiviteter, 
EIT og VIF'erne har gennemført i det 
foregående kalenderår, og om EIT's bidrag 
til de mål, der er fastsat i Horisont Europa, 
og til EU's politikker og mål på 
innovations-, forsknings- og 
uddannelsesområdet. Rapporten skal også 
indeholde en vurdering af resultaterne i 
forhold til målsætningerne, indikatorerne 
og tidsplanen samt en redegørelse for 
risiciene ved de gennemførte 
foranstaltninger og for EIT's anvendelse af 
ressourcerne, herunder dets bidrag til at 
nå målet om klimamainstreaming under 
Horisont Europa, opdelt på de enkelte 
VIF'er, samt dets generelle drift. Den 
konsoliderede årlige aktivitetsrapport skal 
indeholde yderligere omfattende 
oplysninger i overensstemmelse med EIT's 
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finansielle bestemmelser. 

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 18, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert år forelægger EIT's direktør den 
årlige aktivitetsrapport for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg.

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 19, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forestår med bistand 
fra uafhængige eksperter, der udvælges på 
grundlag af en gennemsigtig procedure i 
overensstemmelse med dets finansielle 
bestemmelser, evalueringer af EIT . Disse 
evalueringer skal omfatte en undersøgelse 
af, hvordan EIT udfører sine opgaver, 
dække alle EIT's og VIF'ernes aktiviteter 
og vurdere den europæiske merværdi ved 
EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, 
bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker , 
herunder synergi med andre dele af EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation . I evalueringerne tages der 
hensyn til de synspunkter, som de berørte 
aktører på både europæisk og nationalt 
plan har tilkendegivet , og disse 
evalueringer indgår i Kommissionens 
programevalueringer som fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation .

2. Kommissionen forestår med bistand 
fra uafhængige eksperter, der udvælges på 
grundlag af en gennemsigtig procedure i 
overensstemmelse med dets finansielle 
bestemmelser, evalueringer af EIT. Disse 
evalueringer skal omfatte en undersøgelse 
af, hvordan EIT udfører sine opgaver, 
dække alle EIT's og VIF'ernes aktiviteter 
og vurdere den europæiske merværdi ved 
EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, 
bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker, herunder 
synergi med andre dele af Horisont 
Europa, navnlig Det Europæiske 
Innovationsråd samt andre partnerskaber 
og missioner. Evalueringen skal også 
vurdere aspekter vedrørende virkningen 
af RIS og dets åbenhed over for nye 
partneres deltagelse. I evalueringerne 
tages der hensyn til de synspunkter, som de 
berørte aktører på både europæisk og 
nationalt plan har tilkendegivet, og disse 
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evalueringer indgår i Kommissionens 
programevalueringer som fastsat i 
Horisont Europa. 

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Midtvejsevaluering af EIT

EIT skal underkastes en grundig 
midtvejsevaluering, der foretages af 
Kommissionen på grundlag af de 
periodiske evalueringer, der er omhandlet 
i artikel 19. Den foretages med bistand fra 
uafhængige eksperter og gennemføres 
senest tre år efter påbegyndelsen af den 
næste finansieringsperiode. I denne 
midtvejsevaluering vurderes bl.a.:
a) uddannelsesinitiativets resultater 
og virkninger og den potentielle 
fortsættelse heraf
b) effektiviteten af VIF'ernes 
strategier for finansiel bæredygtighed
c) gennemførelsen og virkningen af 
RIS
d) mulighederne for yderligere at øge 
samarbejdet mellem EIT og alle 
gennemførelsesorganerne under søjle III 
i Horisont Europa med henblik på at 
undersøge, om EIT kan spille en mere 
horisontal rolle på tværs af alle søjler 
og/eller for at etablere et enkelt 
kontaktpunkt for innovation med en 
række forskellige, supplerende aktiviteter.

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 20, stk. 1, afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidraget fra Unionen kan ydes i form af et 
finansielt bidrag fra EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation samt andre EU-programmer, 
uden at det berører de beløb, der fastlægges 
i den respektive FFR.

Bidraget fra Unionen ydes i form af et 
finansielt bidrag på [4 %] af det samlede 
budget for Horisont Europa og andre EU-
programmer, uden at det berører de beløb, 
der fastlægges i den respektive FFR. EIT 
kan modtage yderligere finansielle midler 
fra andre EU-programmer.

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Overgangsbestemmelser

Aftaler, der indgås af EIT, er underlagt de 
regler, der gælder på tidspunktet for den 
pågældende indkaldelse af forslag.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fire år . Kommissionen 
kan på forslag af bestyrelsen forlænge 

Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, herunder et medlem af EIC, 
der udnævnes af Kommissionen under 
hensyntagen til en ligelig fordeling af 
personer med erfaring fra erhvervslivet, 
videregående uddannelse, innovation og 
forskning. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fire år. Kommissionen 
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mandatperioden med to år én gang . kan på forslag af bestyrelsen forlænge 
mandatperioden med to år én gang.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen skal, når det er nødvendigt, 
fremsende en endelig liste over kandidater 
til Kommissionen med henblik på 
udnævnelse af et nyt medlem eller nye 
medlemmer. Kandidaterne på den 
endelige liste udvælges på grundlag af 
resultatet af en gennemsigtig og åben 
procedure, der indledes af EIT .

udgår

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen udnævnes af 
Kommissionen på en gennemsigtig måde 
og skal have dokumenteret ekspertise 
inden for videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervsliv. 
Denne udnævnelse foretages efter en 
åben indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – punkt 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen sikrer fordelingen mellem 
medlemmer med erfaring fra videregående 
uddannelse, forskning, innovation og 
erhvervslivet, samt kønsfordelingen og den 
geografiske fordeling og vurderingen af 
miljøerne inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation i hele 
Unionen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen fremsender, når det er 
nødvendigt, en endelig liste over 
kandidater til Kommissionen med henblik 
på udnævnelse af et nyt medlem eller nye 
medlemmer. Kandidaterne på den 
endelige liste udvælges på grundlag af 
resultatet af en gennemsigtig og åben 
procedure, der indledes af EIT. 

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udnævner et eller flere nye 
medlemmer efter proceduren i stk. 2 og 3.



PE648.286v01-00 72/120 RR\1208053DA.docx

DA

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen skal i forbindelse med 
udøvelsen af sit ansvar for at lede EIT's 
aktiviteter navnlig:

1. Bestyrelsen skal i forbindelse med 
udøvelsen af sit ansvar for at lede EIT's 
aktiviteter træffe strategiske beslutninger, 
navnlig:

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedtage EIT's bidrag til 
Kommissionens forslag vedrørende EIT's 
strategiske innovationsdagsorden (SID)

a) vedtage EIT's bidrag til 
Kommissionens forslag vedrørende EIT's 
strategiske innovationsdagsorden (SID), 
efter at der er blevet taget hensyn til de 
eksisterende VIF'ers holdninger

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage kriterierne og procedurerne 
for finansiering, overvågning og evaluering 
af VIF'ernes aktiviteter, herunder den 
maksimale tildeling af EIT-midler hertil

c) vedtage kriterierne og procedurerne 
for finansiering, overvågning og evaluering 
af VIF'ernes aktiviteter, herunder den 
maksimale tildeling af EIT-midler hertil, 
under hensyntagen til de i artikel 11 
fastsatte krav, samt træffe afgørelse om 
passende korrigerende foranstaltninger i 
tilfælde af utilfredsstillende resultater 
hvad angår VIF'ernes mål

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 



RR\1208053DA.docx 73/120 PE648.286v01-00

DA

ændringsforslag.

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vedtage udvælgelsesproceduren for 
VIF'erne

d) vedtage udvælgelsesproceduren for 
VIF'erne og straks informere gruppen af 
medlemsstaternes repræsentanter, jf. 
artikel 6, stk. 2, EIT-netværket af 
forbindelsesofficerer i de enkelte lande 
samt de nationale og regionale 
myndigheder om denne procedure

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvælge og udnævne et partnerskab 
til et VIF eller om nødvendigt trække 
udnævnelsen tilbage

e) udvælge og udnævne et partnerskab 
til et VIF baseret på principperne om 
ekspertise, afbalanceret geografisk 
repræsentation, omsætning af partnere og 
innovation, i overensstemmelse med de i 
artikel 9 fastsatte kriterier, eller om 
nødvendigt trække udnævnelsen tilbage

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) bemyndige direktøren til at 
forlænge den periode, der oprindeligt er 
fastsat for rammepartnerskabsaftaler med 
VIF'erne

g) bemyndige direktøren til at 
forlænge den periode, der oprindeligt er 
fastsat for rammepartnerskabsaftaler med 
VIF'erne på grundlag af et positivt resultat 
i vurderingerne i overensstemmelse med 
artikel 10 og 11 

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) træffe passende foranstaltninger, 
herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag til VIF'erne eller 
opsigelse af rammepartnerskabsaftalerne 
med dem

j) træffe passende foranstaltninger, 
herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag til VIF'erne i 
tilfælde af utilfredsstillende resultater 
eller opsigelse af 
rammepartnerskabsaftalerne med dem 
baseret på resultaterne af vurderingerne i 
overensstemmelse med artikel 10, 11 og 
17

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) undtagelsesvis (ved to tredjedeles 
flertal) kunne anmode formanden for et 
VIF's tilsynsråd eller et VIF's 
administrerende direktør om at fratræde i 
tilfælde af forsømmelse, en utilstrækkelig 
indsats eller alvorlig tjenesteforseelse og 
om fornødent udstede ikke-bindende 
anbefalinger til det pågældende VIF som 
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følge af denne interne omstrukturering

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) træffe afgørelse om udformning og 
koordinering af støtteforanstaltninger, som 
VIF'erne iværksætter til udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet og til 
integrering af disse 
uddannelsesinstitutioner i 
innovationsøkosystemer.

l) træffe afgørelse om udformning og 
koordinering af støtteforanstaltninger, som 
VIF'erne iværksætter til udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioners og 
certificerede 
erhvervsuddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet og til 
integrering af disse 
uddannelsesinstitutioner i 
innovationsøkosystemer. 

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) fremme skabelsen af synergier 
mellem EIT og VIF'erne og EU's 
rammeprogrammer samt nationale og 
regionale finansieringsordninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen træffer andre 
proceduremæssige og driftsmæssige 
beslutninger, der er nødvendige for 
udførelsen af dens opgaver og EIT's 
aktiviteter, herunder:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage en procedure for 
udvælgelse af forretningsudvalget

c) vedtage en åben og gennemsigtig 
procedure for udvælgelse af 
forretningsudvalget

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsen træffer i 
overensstemmelse med vedtægten for 
tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for 
Den Europæiske Unions øvrige ansatte, 
som fastlagt i Rådets forordning (EØF, 
Euratom, EKSF) nr. 259/68, afgørelser 
vedrørende EIT's personale og dets 
ansættelsesvilkår, navnlig:

udgår

a) vedtage foranstaltninger til 
gennemførelse af personalevedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i overensstemmelse med artikel 110, stk. 2, 
i personalevedtægten
b) i overensstemmelse med litra c), 
udøve de beføjelser, som 
personalevedtægten tillægger 
ansættelsesmyndigheden, og som 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
tillægger den myndighed, der har 
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kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter 
("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")
c) i overensstemmelse med artikel 
110, stk. 2, i personalevedtægten, vedtage 
en afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i 
personalevedtægten og artikel 6 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, 
der tillægger direktøren de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
definerer de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes. 
Direktøren bemyndiges til at 
videredelegere disse beføjelser
d) under helt særlige 
omstændigheder vedtage en afgørelse om 
midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
delegeret til direktøren, og de beføjelser, 
denne måtte have videredelegeret, og selv 
udøve dem eller delegere dem til et af sine 
medlemmer eller en anden ansat end 
direktøren.
__________________
35 EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forretningsudvalget består af fire 
medlemmer og bestyrelsesformanden, som 
også er formand for forretningsudvalget. 
De fire øvrige medlemmer udvælges af 
bestyrelsen blandt bestyrelsens 
medlemmer under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning . Mandatperioden for 
medlemmerne af forretningsudvalget er på 
to år og kan forlænges én gang.

2. Forretningsudvalget består af tre 
medlemmer og bestyrelsesformanden, som 
også er formand for forretningsudvalget. 
De tre øvrige medlemmer udvælges af 
bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer 
under hensyntagen til en ligelig fordeling 
af personer med erfaring fra erhvervslivet, 
videregående uddannelse og forskning. 
Mandatperioden for medlemmerne af 
forretningsudvalget er på to år og kan 
forlænges én gang. 
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Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 4 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Bestyrelsen træffer afgørelser 
vedrørende EIT's personale og dets 
ansættelsesvilkår i overensstemmelse med 
vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for Den Europæiske 
Unions øvrige ansatte, som fastlagt i 
Rådets forordning (EØF, Euratom, 
EKSF) nr. 259/681a. Den har navnlig til 
opgave:
a) at vedtage foranstaltninger til 
gennemførelse af personalevedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i overensstemmelse med artikel 110, stk. 2, 
i personalevedtægten
b) i overensstemmelse med dette 
stykkes litra c) at udøve de beføjelser, som 
personalevedtægten tillægger 
ansættelsesmyndigheden, og som 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
tillægger den myndighed, der har 
kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter 
("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")
c) i overensstemmelse med artikel 
110, stk. 2, i personalevedtægten, at 
vedtage en afgørelse baseret på artikel 2, 
stk. 1, i personalevedtægten og på artikel 
6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte, der tillægger direktøren de 
relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
fastsætter de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes, 
samtidig med at direktøren bemyndiges til 
at videredelegere de pågældende 
beføjelser
d) under helt særlige 
omstændigheder at vedtage en afgørelse 
om midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
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delegeret til direktøren, og de beføjelser, 
denne måtte have videredelegeret, og selv 
udøve dem eller delegere dem til et af sine 
medlemmer eller en anden ansat end 
direktøren.
__________________
1a EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 5 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktørens mandatperiode er på 
fire år. Bestyrelsen kan på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, hvori dens 
evaluering af direktørens resultater og 
EIT's fremtidige opgaver og udfordringer 
indgår, forlænge mandatperioden for en 
periode på op til to år én gang . En 
direktør, hvis mandatperiode er blevet 
forlænget, må ikke deltage i en anden 
udvælgelsesprocedure til samme stilling.

3. Direktørens mandatperiode er på 
fire år. Bestyrelsen kan på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, hvori dens 
evaluering af direktørens resultater og 
EIT's bedste interesser samt fremtidige 
opgaver og udfordringer indgår, forlænge 
mandatperioden for en periode på op til 
fire år én gang. En direktør, hvis 
mandatperiode er blevet forlænget, må ikke 
deltage i en anden udvælgelsesprocedure til 
samme stilling. 

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 5 – nr. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forberede og forvalte VIF's 
udvælgelsesproces og sikre, at processens 
forskellige faser er præget af 
gennemsigtighed og objektivitet , under 
bestyrelsens tilsyn

e) forberede og forvalte VIF's 
udvælgelsesproces og sikre, at processens 
forskellige faser er præget af 
gennemsigtighed og objektivitet under 
bestyrelsens tilsyn og vedlægge en 
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detaljeret rapport om 
udvælgelsesprocessen som bilag til den 
konsoliderede årlige aktivitetsrapport

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 5 – nr. 6 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) sikre gennemførelsen af effektive 
overvågnings- og evalueringsprocedurer 
knyttet til EIT's resultater i 
overensstemmelse med artikel 19 under 
bestyrelsens tilsyn

j) sikre gennemførelsen af effektive 
overvågnings- og evalueringsprocedurer 
knyttet til EIT's resultater i 
overensstemmelse med artikel 19 samt 
træffe passende korrigerende 
foranstaltninger i tilfælde af 
utilfredsstillende resultater i forhold til 
EIT's mål under bestyrelsens tilsyn

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 5 – nr. 6 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) sikre effektiv kommunikation med 
Unionens institutioner under bestyrelsens 
tilsyn

n) sikre effektiv kommunikation med 
Unionens institutioner ved hjælp af årlige 
forelæggelser for Europa-Parlamentet og 
Rådet under bestyrelsens tilsyn

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 6 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT . Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale.

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale. 
Denne bestemmelse finder anvendelse på 
det af EIT's personale, der har 
kontraktudløb i 2020.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.



PE648.286v01-00 82/120 RR\1208053DA.docx

DA

BEGRUNDELSE

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), der blev oprettet i 2008, har til 
formål at fremme bæredygtig økonomisk vækst og konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Det styrker navnlig Unionens 
innovationskapacitet og imødegår samfundsudfordringer gennem integrering af videntrekanten, 
dvs. videregående uddannelse, forskning og innovation. 

EIT arbejder på grundlag af videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er): europæiske 
partnerskaber i stor skala, der imødegår specifikke samfundsudfordringer ved at samle 
uddannelse, forskning og erhvervsorganisationer og yder dem tilskud, samtidig med at de 
overvåger deres aktiviteter, støtter VIF'ernes samarbejde med hinanden og formidler resultater 
og god praksis. 

Forordningen af 2008 fastlægger EIT's mission og opgaver samt rammerne for dets 
funktionsmåde. Den blev ændret i 2013, bl.a. for at tilpasse den til Horisont 2020. 

Den 11. juli 2019 offentliggjorde Kommissionen sine nye EIT-forslag, der består af et 
omarbejdet forslag til en ajourført EIT-forordning og et forslag til afgørelse om en ny strategisk 
innovationsdagsorden for EIT for perioden 2021-2027. 

Omarbejdning af EIT-forordningen består af vedtagelse af en ny forordning, der sammenføjer 
både de indholdsmæssige ændringer, den tilfører den eksisterende forordning, og de uændrede 
bestemmelser i forordningen til én enkelt tekst. Kommissionen fandt ajourføring af 
forordningen for nødvendig, da bestemmelserne i den eksisterende EIT-forordning direkte blev 
nævnt i Horisont 2020, der udløber ved årets udgang. Det omarbejdede forslag har derfor til 
formål at sikre, at EIT-forordningen tilpasses til Horisont Europa, navnlig ved at fjerne 
henvisninger til Horisont 2020 og gennemførelsesafgørelser, der vil blive truffet som led i 
Horisont Europa.

Den foreslåede EIT-forordning fokuserer på de centrale principper for EIT's og VIF'ernes 
funktionsmåde. Det har til formål at sikre større juridisk klarhed over for Horisont Europa samt 
at forankre princippet om finansiel bæredygtighed for VIF'erne. EIT er for perioden 2021-2027 
integreret i Horisont Europa. Kommissionen fastsætter forslaget til budget til 3 mia. EUR for 
den næste FFR og dets rationale, merværdi og indsatsområder samt hovedlinjerne for 
aktiviteterne. 

Ordføreren støtter EIT, dets mission og resultater til dato og ser overordnet set positivt på 
Kommissionens forslag om at sikre større juridisk klarhed i forhold til Horisont Europa samt 
knæsætte princippet om finansiel bæredygtighed for VIF'erne. Ordføreren har imidlertid ved 
flere lejligheder givet udtryk for alvorlige indvendinger mod Kommissionens beslutning om at 
anvende omarbejdningsproceduren, da denne pålægger lovgiverne unødvendige og fiktive 
begrænsninger. Ordføreren mener faktisk, at en række væsentlige aspekter af forslaget skal 
ændres, og stiller derfor ændringsforslag med hensyn til følgende spørgsmål:

Ordføreren afviser Kommissionens forslag om at gøre forordningen "tidsneutral" og 
foretager derfor de nødvendige ændringer heraf. I denne forbindelse foreslår ordføreren flere 
ændringer af teksten med henblik på at bringe den mere på linje med Horisont Europa for så 



RR\1208053DA.docx 83/120 PE648.286v01-00

DA

vidt angår forenkling af procedurer, klarhed og begrænsninger af typerne af undtagelser fra 
reglerne i Horisont Europa, øget samarbejde med Det Europæiske Innovationsråd m.m.

Med hensyn til gennemsigtighed og åbenhed fremsætter ordføreren flere forslag med henblik 
på at forbedre disse aspekter inden for EIT's og VIF'ernes procedurer og retningslinjer samt i 
indkaldelser af partnere og projekter. En forbedring af disse aspekter vil også føre til en bedre 
spredning af innovationskapaciteten i Unionen og gå hånd i hånd med den regionale 
innovationsordning. 

Ordføreren mener, at den høje grad af autonomi, der tildeles VIF'erne, er et væsentligt element 
i deres succes, men mener, at denne autonomi skal gå hånd i hånd med øget overvågning og 
evaluering af deres forretningsplaner og resultater i forhold til den eksisterende lovgivning. 
Dette vil også gøre det muligt at anvende princippet om finansiel bæredygtighed bedre ved 
at tage hensyn til hvert enkelt VIF's særlige forhold. Til den ende foreslår ordføreren flere 
ændringer.

Med hensyn til aspekterne vedrørende videregående uddannelse og erhvervsuddannelse i 
forslaget mener ordføreren, at EIT-mærket bør fremmes yderligere ved at sikre, at alle 
videregående uddannelser, herunder masters, bør få EIT-mærket, og at der skal gøres en større 
indsats for at sikre, at moduler inden for erhvervsuddannelse og livslang læring også kan bruge 
mærket.

Europæisk videnskab og teknologisk udvikling inden for vand, hav og den maritime sektor er 
førende på verdensplan, og der er derfor et særdeles højt niveau af videnskabelig, teknologisk 
og forretningsmæssig innovationskapacitet gennem tæt samarbejde med partnere på tværs af 
videntrekanten, ligesom der er stor kapacitet til at opskalere innovationer. Ordføreren mener 
derfor, at et EIT VIF for en blå pagt vil adressere en stor socioøkonomisk og relevant 
samfundsudfordring, samtidig med at der skabes bæredygtige, cirkulære og blå økonomier 
baseret på sunde vand- og havøkosystemer som omhandlet i Horisont Europa. 

Med hensyn til spørgsmålet om ressourcer gentager ordføreren sluttelig Parlamentets holdning 
om, at 4 % af Horisont Europas budget skal allokeres til EIT, og stiller en række 
ændringsforslag for at sikre, at der sikres passende ansættelsesvilkår ved EIT med henblik på 
at opretholde en høj standard af ekspertise og sætte EIT i stand til at opfylde sine øvrige 
ansvarsopgaver.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2020)737

Cristian-Silviu BUŞOI
Formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi
ASP 11E108
Bruxelles

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 110 om omarbejdning i Parlamentets 
forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd: 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter 
udvalget det kompetente udvalg herom. 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne 
i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering 
beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis 
vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i 
teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, 
der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til 
ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget til omarbejdning, og i 
overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at det pågældende 
forslag ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne 
i selve forslaget, og at forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de 
tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af 
de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Udvalget bemærker imidlertid, at den rådgivende gruppe efter at have gennemgået forslaget og 
efter fælles aftale fastslår følgende: 

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at 
markere indholdsmæssige ændringer:

http://www.europarl.europa.eu/meps/da/38420
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- sletningen af hele teksten i betragtning 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 294/2008

- i artikel 6, litra g), tilføjelsen af ordene "ved at fremme VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation"

- i artikel 11, stk. 3, tilføjelsen af ordene "rammepartnerskabs" før det sidste ord "aftale"

- i artikel 17, stk. 5, erstatningen af ordene "gennem Den Europæiske Unions almindelige 
budget" med ordene "under et andet EU-program"

- i bilag I, afsnit 2, punkt 2, litra i), erstatningen af ordene "sprogpolitik" med "arbejdssprog"

- i bilag I, afsnit 6, punkt 1, sletningen af ordet "direktøren".

2. [Vedrører ikke den danske tekst.]

3. I artikel 22 bør den eksisterende ordlyd i artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 294/2008, 
som er markeret som "indholdsmæssig sletning", have følgende ordlyd: "Europa-Parlamentet 
meddeler efter henstilling fra Rådet senest den 15. maj i år N + 2 direktøren decharge for 
gennemførelsen af EIT's budget for år N."

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 9. januar 2020 med 21 stemmer for og 0 imod, 
mens 1 hverken stemte for eller imod1, at anbefale, at Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi, som er korresponderende udvalg, går over til at behandle ovennævnte forslag i 
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110.

Med venlig hilsen

Lucy NETHSINGHA

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

1Følgende medlemmer var til stede: Lucy Nethsingha (formand), Marion Walsmann 
(næstformand), Ibán García Del Blanco (næstformand), Raffaele Stancanelli (næstformand), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban 
Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth 
(for József Szájer, jf. forretningsordenens artikel 209, stk. 7), Bettina Vollath og Axel Voss.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 7. november 2019

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
OG KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (omarbejdning)
COM(2019)0331 of 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 18. og 26. 
september 2019 ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

Efter på disse møder2 at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 
2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi konstaterede den 
rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at 
markere indholdsmæssige ændringer:

- sletningen af hele teksten i betragtning 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 294/2008

- i artikel 6, litra g), tilføjelsen af ordene "ved at fremme VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation"

- i artikel 11, stk. 3, tilføjelsen af ordene "rammepartnerskabs" før det sidste ord "aftale"

- i artikel 17, stk. 5, erstatningen af ordene "gennem Den Europæiske Unions almindelige 
budget" med ordene "under et andet EU-program"

2 Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag 
for behandlingen.
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- i bilag I, afsnit 2, punkt 2, litra i), erstatningen af ordene "sprogpolitik" med "arbejdssprog"

- i bilag I, afsnit 6, punkt 1, sletningen af ordet "direktøren".

2. [Vedrører ikke den danske tekst.]

3. I artikel 22 bør den eksisterende ordlyd i artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 294/2008, 
som er markeret som "indholdsmæssig sletning", have følgende ordlyd: "Europa-Parlamentet 
meddeler efter henstilling fra Rådet senest den 15. maj i år N + 2 direktøren decharge for 
gennemførelsen af EIT's budget for år N."

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår kodifikationen af de 
uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende 
består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør
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9.6.2020

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (omarbejdning)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Ordfører for udtalelse: Christian Ehler

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57

KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), der blev oprettet i 2008, har til 
formål at fremme bæredygtig økonomisk vækst og konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Det styrker navnlig 
Unionens innovationskapacitet og imødegår samfundsudfordringer gennem integrering af 
videntrekanten, dvs. videregående uddannelse, forskning og innovation. 

EIT arbejder på grundlag af videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er): europæiske 
partnerskaber i stor skala, der imødegår specifikke samfundsudfordringer ved at samle 
uddannelse, forskning og erhvervsorganisationer og yder dem tilskud, samtidig med at de 
overvåger deres aktiviteter, støtter VIF'ernes samarbejde med hinanden og formidler resultater 
og god praksis. 

Forordningen af 2008 fastlægger EIT's mission og opgaver samt rammerne for dets 
funktionsmåde. Den blev ændret i 2013, bl.a. for at tilpasse den til Horisont 2020. 

Den 11. juli 2019 offentliggjorde Kommissionen sine nye EIT-forslag, der består af et 
omarbejdet forslag til en ajourført EIT-forordning og et forslag til afgørelse om en ny 
strategisk innovationsdagsorden for EIT for perioden 2021-2027. 

Omarbejdning af EIT-forordningen består af vedtagelse af en ny forordning, der sammenføjer 
både de indholdsmæssige ændringer, den tilfører den eksisterende forordning, og de uændrede 
bestemmelser i forordningen til én enkelt tekst. Kommissionen fandt det nødvendigt at 
ajourføre forordningen, da bestemmelserne i den eksisterende EIT-forordning direkte blev 
nævnt i Horisont 2020, der udløber ved årets udgang. Det omarbejdede forslag har derfor til 
formål at sikre, at EIT-forordningen tilpasses til Horisont Europa, navnlig ved at fjerne 
henvisninger til Horisont 2020 og gennemførelsesafgørelser, der vil blive truffet som led i 



RR\1208053DA.docx 89/120 PE648.286v01-00

DA

Horisont Europa.

Den foreslåede EIT-forordning fokuserer på de centrale principper for EIT's og VIF'ernes 
funktionsmåde. Det har til formål at sikre større juridisk klarhed over for Horisont Europa 
samt at forankre princippet om finansiel bæredygtighed for VIF'erne. EIT er for perioden 
2021-2027 integreret i Horisont Europa. Kommissionen fastsætter forslaget til budget for 
Horisont Europa til 3 mia. EUR for den næste FFR og dets rationale, merværdi og 
indsatsområder samt hovedlinjerne for aktiviteterne. 

Ordføreren mener, at denne lovgivningspakke styrker EIT's mission og samtidig tilpasser dens 
mål til Horisont Europa ved at:

 øge VIF'ers virkninger på regionalt plan gennem forbedret åbenhed over for potentielle 
partnere og interessenter og mere udførligt udformet regionale VIF-strategier, herunder 
links til de relevante strategier for intelligent specialisering;

 styrke de videregående uddannelsers innovationskapacitet med henblik på at integrere et 
bredere antal videregående uddannelsesinstitutioner i innovationsværdikæder og -
økosystemer;

 lancere nye VIF'er inden for prioriterede områder, der skal udvælges efter deres 
relevans for Horisont Europas politiske prioriteter. Det første nye VIF er planlagt til at 
blive lanceret i 2022 

 og vil være inden for kulturelle og kreative sektorer i tråd med klyngen "Inklusive og 
kreative samfund" i Horisont Europa som vedtaget i den delaftale, der blev indgået i 
april 2019.

Overordnet set glæder ordføreren sig over den indsats, som Kommissionen har ydet i 
forbindelse med dette forslag. Ordføreren mener ikke desto mindre, at det mangler afgørende 
detaljer og juridisk klarhed, og at en omarbejdning måske ikke har været den bedste løsning. I 
den forbindelse foreslår ordføreren en række ændringer, der navnlig fokuserer på at skabe 
større juridisk klarhed og sikkerhed for forordningen. 

De vigtigste punkter i udkastet til udtalelse er følgende:

 at sikre finansieringen af EIT med et budget på 4 % af det samlede budget for Horisont 
Europa som vedtaget af Europa-Parlamentet

 at sikre oprettelsen af et VIF for de kulturelle og kreative sektorer som en af EIT's 
vigtigste prioriteter for perioden 2021-2027 ved navnlig at sikre tilstrækkelig 
finansiering til dets etablering uden at bringe det eksisterende VIF's finansielle 
bæredygtighed i fare. Ordføreren vil navnlig understrege, at alle bestræbelser og 
ressourcer bør rettes mod oprettelsen af de kulturelle og kreative sektorers VIF'er, før 
det overvejes at iværksætte et nyt VIF efter 2025;

 og at præcisere det overordnede forslag, navnlig med hensyn til de generelle og 
specifikke mål og synergier med andre programmer.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode , 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ( "SID"). SID bør 
sikre sammenhæng med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
FFR samt andre EU-initiativer, -politikker 
og -instrumenter, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. Da SID 
er vigtig for Unionens innovationspolitik, 
og dens socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ("SID"). SID bør 
sikre sammenhæng med Horisont Europa 
– rammeprogrammet for forskning og 
innovation (Horisont Europa) – og 
fremme synergi med andre relevante EU-
programmer under FFR samt andre EU-
initiativer, -politikker og -instrumenter, 
navnlig dem, der støtter uddannelse og 
regionaludvikling. Da SID er vigtig 
for Unionens innovationspolitik, og dens 
socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal dertil svarende 
ændringer foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at bidrage til at imødegå nye 
og kommende globale udfordringer bør 
EIT lancere nye VIF'er inden for 
prioriterede områder, der udvælges på 
grundlag af kriterier, som bl.a. vurderer 
deres relevans med hensyn til de politiske 
prioriteter under Horisont Europa og 
deres merværdi og potentiale, som skal 
afklares ved hjælp af EIT-modellen. Ved 
iværksættelsen af nye VIF'er bør der 
tages hensyn til den strategiske 
planlægning af Horisont Europa og 
budgettet for EIT for den pågældende 
FFR.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) EIT bør fremme tværfagligt 
samarbejde på tværs af sektorer som et af 
de centrale områder, hvor der foregår 
innovation. Den bør tilstræbe at fremme 
samarbejdet mellem de økonomiske, 
teknologiske, samfundsmæssige og 
videnskabelige sfærer, herunder kunst og 
humaniora. EIT bør bidrage til 
udviklingen af videnskab, teknologi, 
ingeniørvidenskab, kunst og matematik 
(STEAM) ved at styrke forbindelserne 
mellem VIF'erne.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) De kulturelle og kreative sektorer 
er en sektor med et stort vækstpotentiale, 
mange græsrodsinitiativer og en stærk 
appel til borgerne. De er stærkt forankret 
i deres lokale og regionale økosystemer. 
De kulturelle og kreative sektorer er dog 
stadig en meget fragmenteret sektor, og 
innovatører og virksomhedsskabere 
mangler de nødvendige iværksætter- og 
innovationsfærdigheder. Et VIF bør 
derfor bidrage til at imødegå sådanne 
udfordringer takket være dets tilgang til 
fremme af integration af videntrekanten, 
langsigtet perspektiv og stedbaseret 
tilgang og en holistisk og integreret 
tilgang. De kulturelle og kreative sektorer 
har den stærkeste komplementaritet med 
de otte eksisterende VIF'er samt med de 
potentielle prioriterede områder for andre 
europæiske partnerskaber, som skal 
indledes inden for rammerne af Horisont 
Europa. Det første VIF for kulturelle og 
kreative sektorer bør derfor lanceres i 
2022. Ved at dække næsten alle sektorer i 
unionsborgeres liv, samfund og økonomi 
vil et sådant VIF være yderst relevant, når 
det gælder økonomiske og 
samfundsmæssige virkninger og 
skabelsen af strategiske muligheder for 
økonomisk, teknologisk og social 
innovation.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11 d (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) Et EIT-VIF for kulturelle og 
kreative sektorer bør styrke 
netværksmuligheder, samarbejde, 
medskabelse og overførsel af knowhow 
mellem uddannelse, forskning og 
erhvervsliv inden for de kulturelle og 
kreative sektorer og med andre samfunds- 
og økonomisektorer. Det bør sætte gang i 
bottom up- og top down-initiativer på 
regionalt og nationalt plan samt på EU-
plan. Det bør også udvikle de nødvendige 
rammebetingelser for oprettelse og 
opskalering af nye projekter inden for 
innovative økosystemer. Det bør give 
forskere og studerende inden for mange 
fagområder (bl.a. kunst, humaniora, 
erhvervsliv, samfundsvidenskab og 
anvendt videnskab) og iværksættere inden 
for de kulturelle og kreative sektorer og 
andre sektorer den viden og de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
levere innovative løsninger og omsætte 
dem til nye forretningsmuligheder.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 
som reaktion på samfundsmæssige eller 
økonomiske behov og krav og skaber nye 
produkter, tjenester eller forretnings- og 
organisationsmodeller, som på vellykket 
vis indføres på et eksisterende marked eller 
er i stand til at skabe nye markeder, og som 
skaber værdi for samfundet

1) "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 
som reaktion på samfundsmæssige eller 
økonomiske behov og krav og skaber nye 
produkter, tjenester, processer, oplevelser 
eller forretnings- og organisationsmodeller, 
som på vellykket vis indføres på et 
eksisterende marked eller er i stand til at 
skabe nye markeder, og som giver værdi 
for virksomhederne og samfundet
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Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "samlokaliseringscenter": et 
geografisk område, hvor VIF'ers vigtigste 
partnere i videntrekanten er placeret, og 
hvor de let kan interagere for således at 
udgøre knudepunktet for VIF'ernes 
aktivitet på dette område

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "partnerorganisation": en juridisk 
enhed , som indgår i et VIF, og som 
navnlig kan omfatte videregående 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannel
sesudbydere, forskningsorganisationer, 
offentlige eller private virksomheder, 
finansielle institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, fonde samt 
nonprofitorganisationer

3) "partnerorganisation": en juridisk 
enhed, som indgår i et VIF, og som navnlig 
kan omfatte videregående 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannel
sesudbydere, forskningsorganisationer, 
offentlige institutioner, offentlige og 
private virksomheder, sociale 
virksomheder, finansielle institutioner, 
regionale og lokale myndigheder, fonde 
samt nonprofitorganisationer fra hele 
Unionen

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): et politikdokument, der redegør 
for EIT's prioriterede områder og 
langsigtede strategi for fremtidige 
initiativer, dets evne til at skabe den størst 
mulige merværdi på innovationsområdet, 
og som bl.a. omfatter en oversigt over de 
planlagte aktiviteter inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation i en periode på syv 
år dækkende den respektive FFR

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): et dokument, der fastlægger EIT's 
langsigtede strategi og prioriteter og 
fastlægger dets mål, nøgleaktioner, evne 
til at skabe den størst mulige merværdi på 
innovationsområdet, forventede resultater 
og nødvendige ressourcer over en periode 
på syv år dækkende den respektive FFR

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "regional innovationsordning" 
( "RIS" ): en opsøgende ordning, som har 
til formål at etablere partnerskaber 
mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder 
og andre interessenter for at fremme 
innovation i hele Unionen

8) "regional innovationsordning" 
("RIS"): en ordning, der fremmer 
integrering af videntrekanten og 
innovationskapaciteten i lande med 
moderate og beskedne 
innovationsresultater, navnlig ved at 
tiltrække og integrere nye partnere i 
VIF'erne

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig af presserende årsager vedrørende den indre logik i teksten, 
nærmere bestemt definitionen af RIS.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "VIF-forretningsplan": et 
dokument, hvori beskrives målene og de 
planlagte merværdiskabende VIF-
aktiviteter

10) "VIF-forretningsplan": et 
dokument, som er vedføjet tilskudsaftalen, 
som beskriver målene, hvordan de nås, og 
de forventede resultater af VIF'et for den 
relevante periode samt de planlagte 
merværdiskabende VIF-aktiviteter og de 
dermed forbundne finansielle behov og 
ressourcer

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3– stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet med henblik på at 
imødegå de store udfordringer, 
som samfundet står over for. Dette skal 
ske ved at fremme synergi og samarbejde 
mellem, og integrere, videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau, herunder ved at fremme 
iværksætteri.

EIT's mission er at bidrage til at tackle de 
store udfordringer, som samfundet står 
over for, og fremme bæredygtig vækst og 
konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af alle medlemsstaternes og 
Unionens videnskabelige, økonomiske, 
teknologiske og samfundsmæssige 
innovationskapacitet. Dette skal ske ved at 
fremme synergi og samarbejde mellem 
partnere og på tværs af sektorer og ved at 
integrere, videregående uddannelse, 
forskning og innovation på højeste niveau, 
herunder ved at fremme iværksætteri.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT bidrager til opfyldelse af de generelle 
og specifikke mål, der er fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 

For perioden 2021-2027 bidrager EIT 
navnlig til opfyldelse af de generelle og 
specifikke mål, der er fastsat i Horisont 
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og innovation. Europa under fuld hensyntagen til dets 
strategiske planlægning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Overordnede mål

EIT's specifikke mål skal være:
a) at styrke bæredygtige 
udfordringsbaserede 
innovationsøkosystemer i hele Unionen, 
som bidrager til at imødegå globale 
udfordringer
b) at fremme udviklingen af 
iværksætter- og innovationsfærdigheder i 
et livslangt læringsperspektiv, herunder at 
øge kapaciteten hos Unionens 
videregående uddannelsesinstitutioner i 
hele Unionen og støtte deres 
iværksættermæssige omstilling, og
c) at indføre nye løsninger på globale 
og samfundsmæssige udfordringer for 
markedet.
EIT skal udvikle synergier med andre 
EU-programmer og tilføre merværdi til 
Horisont Europa, som skitseret i bilag Ia. 
Gennemførelsen skal finde sted via støtte 
til VIF'er og EIT-koordinerede aktiviteter.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
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Specifikke mål
EIT's specifikke mål er:
a)  at øge VIF'ernes indvirkning og 
integrering af videntrekanten
b) at øge innovationskapaciteten i 
den videregående uddannelsessektor ved 
at fremme de videregående 
uddannelsesinstitutioner
c) at øge EIT's regionale rækkevidde 
med henblik på at imødegå skævheder i 
innovationskapaciteten i hele Unionen.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til 
EU-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation , inklusive en 
vurdering af strategiens socioøkonomiske 
konsekvenser og dens evne til at skabe den 
størst mulige merværdi på 
innovationsområdet. SID tager hensyn til 
resultaterne af den overvågning og 
evaluering af EIT, der er omhandlet i 
artikel 19.

1. SID fastlægger EIT's strategi og 
prioriteter for den pågældende syvårige 
periode i overensstemmelse med målene 
og prioriteterne i Horisont Europa. Den 
skal omfatte en vurdering af strategiens 
socioøkonomiske konsekvenser og dens 
evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet i hele 
Unionen. SID tilpasses målene, den 
strategiske flerårige planlægning, 
rapportering, overvågning og evaluering 
samt andre krav i Horisont Europa og 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, den strategiske flerårige 
plan, krav til rapportering, overvågning 
og evaluering samt andre krav i nævnte 
program og skal fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
den respektive FFR, navnlig dem, der 
støtter uddannelse og regionaludvikling. 
SID skaber også hensigtsmæssig synergi 
og komplementaritet mellem EIT's 
aktiviteter og andre EU-initiativer , -
politikker og , -instrumenter.

2. SID skal sikre sammenhæng med 
udfordringerne i Horisont Europa samt 
komplementaritet med Det Europæiske 
Innovationsråd (EIC) oprettet under 
Horisont Europa. Den skal fremme og 
skabe hensigtsmæssige synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU- initiativer, -politikker og –
instrumenter samt nationale og regionale 
programmer til støtte for forskning og 
innovation, uddannelse og 
kompetenceudvikling, bæredygtig og 
konkurrencedygtig industri, iværksætteri 
og regionaludvikling.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov og kilder med henblik på 
EIT's fremtidige drift, udvikling på lang 
sigt og finansiering. SID indeholder også 
en vejledende finansieringsplan for den 
respektive FFR's periode.

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov, der opstår på som følge 
af gennemførelsen af den fastsatte 
strategi, og kilder med henblik på EIT's 
fremtidige drift, udvikling på lang sigt og 
finansiering. SID indeholder også en 
vejledende finansieringsplan for den 
respektive FFR's periode.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) øge kendskabet til EIT blandt 
potentielle partnerorganisationer og 
tilskynde dem til deltagelse i sine 
aktiviteter

b) øge kendskabet til EIT blandt 
potentielle partnerorganisationer og 
tilskynde dem til deltagelse i sine 
aktiviteter, navnlig fra medlemsstater, der 
er stærkt underrepræsenterede i EIT

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvælge og udpege VIF'er inden 
for de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler , give dem støtte af et 
passende omfang, anvende passende 
foranstaltninger til kvalitetskontrol og 
løbende overvåge og med jævne 
mellemrum evaluere deres aktiviteter

c) iværksætte nye VIF'er, der tager 
hensyn til den strategiske planlægning af 
Horisont Europa og budgettet for EIT for 
hver regnskabsperiode inden for perioden 
for den respektive FFR for de prioriterede 
områder, der udvælges på grundlag af 
kriterier, som bl.a. vurderer deres 
relevans i forhold til de politiske 
prioriteter under Horisont Europa og 
deres merværdi og potentiale med henblik 
på at imødegå nye og kommende globale 
udfordringer i overensstemmelse med 
artikel 9 og fastlægge deres rettigheder og 
forpligtelser i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem støtte af et 
passende omfang, anvende passende 
foranstaltninger til kvalitetskontrol og 
løbende overvåge og med jævne 
mellemrum evaluere deres aktiviteter 

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet af grader og eksamensbeviser, 
der tildeles af deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, og som kan 
betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser , og udvide dem til at 
omfatte programmer for livslang læring

e) styrke anerkendelsen og indsatsen 
for uden for EIT-fællesskabet at fremme 
EIT-mærkede grader og eksamensbeviser, 
der tildeles af deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, og udvide dem til 
at omfatte programmer for livslang læring

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme formidling af bedste 
praksis med hensyn til integrering af 
videntrekanten, herunder blandt VIF'er, så 
der kan udvikles en fælles innovations- og 
videnoverførselskultur, og tilskynde til 
deltagelse i opsøgende aktiviteter, 
herunder i RIS

f) fremme formidling af bedste 
praksis med hensyn til integrering af 
videntrekanten, herunder blandt VIF'er og i 
hele Unionen, bl.a. via EIT RIS, så der 
kan udvikles en fælles innovations- og 
videnoverførselskultur, og tilskynde til 
deltagelse i opsøgende aktiviteter

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) sikre komplementaritet og synergi 
mellem EIT's aktiviteter og andre relevante 

i) sikre komplementaritet og synergi 
mellem EIT’s aktiviteter og andre EU-
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EU-programmer programmer

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. VIF'er skal navnlig gennemføre: 1. EIT virker for at konsolidere de 
eksisterende VIF'er, fremme deres vækst 
og indvirkning og ledsage deres overgang 
til finansiel bæredygtighed, når 
partnerskabsrammeaftalerne udløber. 
EIT yder støtte til de VIF'er, der arbejder 
med porteføljer med aktiviteter inden for 
videntrekanten, gennem:

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med europæisk 
merværdi, herunder støtte til oprettelse og 
udvikling af innovative virksomheder, der 
fuldt ud integrerer dimensionerne 
videregående uddannelse og forskning med 
henblik på at opnå en kritisk masse og 
fremmer formidling og udnyttelse af 
resultaterne

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med europæisk merværdi, 
herunder befordre støtte til oprettelse af 
innovative nystartede virksomheder og 
sociale projekter og udvikling af 
innovative virksomheder og andre 
organisationsformer i komplementaritet 
med EIC og InvestEU, programmerne 
Erasmus+ og Et Kreativt Europa, der 
fuldt ud integrerer dimensionerne 
videregående uddannelse og forskning med 
henblik på at opnå en kritisk masse og 
fremmer formidling og udnyttelse af 
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resultaterne

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)
innovationsbaseret eksperimenteren

, prototyping og demonstration inden for 
områder af særlig økonomisk og 
samfundsmæssig interesse, der bygger på 
resultaterne af forskningen på EU-plan og 
nationalt plan , og som potentielt kan 
styrke Unionens konkurrenceevne på 
internationalt plan og finde løsninger på de 
store udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for

b)
innovationsbaseret eksperimenteren

, prototyping og demonstration inden for 
områder af særlig økonomisk, 
samfundsmæssig og kulturel interesse, der 
bygger på resultaterne af forskningen på 
EU-plan og nationalt plan , og som 
potentielt kan styrke Unionens 
konkurrenceevne på internationalt plan og 
finde løsninger på de store udfordringer, 
som det europæiske samfund står over for

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelsesaktiviteter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige 
kurser i fag med potentiale til at opfylde 
fremtidige europæiske socioøkonomiske 
behov, og som udvider Unionens 
talentgrundlag og fremmer udviklingen af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedringen af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationer, forskeres og 
studerendes mobilitet samt videndeling, 

c) uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige 
kurser i fag med potentiale til at opfylde 
fremtidige europæiske socioøkonomiske 
behov, og som udvider Unionens 
talentgrundlag og fremmer udviklingen af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedringen af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationer, forskeres og 



PE648.286v01-00 104/120 RR\1208053DA.docx

DA

mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-mærkede 
grader og kurser

studerendes mobilitet samt videndeling, 
mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-
uddannelsesaktiviteter, herunder EIT-
mærkede uddannelsesaktiviteter

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opsøgende aktiviteter og formidling 
af bedste praksis inden for 
innovationssektoren med fokus på 
udvikling af samarbejde mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningssektoren og erhvervslivet, 
herunder service- og finanssektoren

d) opsøgende aktiviteter og formidling 
af bedste praksis inden for 
innovationsområdet med fokus på 
udvikling af samarbejde mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningssektoren og erhvervslivet, 
herunder service- og finanssektoren

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) støtte foranstaltninger, der samler 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
andre centrale innovationsaktører såsom 
virksomheder for at arbejde på områder 
med strategisk kapacitetsudvikling for at 
støtte de videregående 
uddannelsesinstitutioner, så de i højere 
grad integreres i innovationsværdikæder 
og økosystemer
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Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger med henblik på at 
skabe synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og eksisterende relevante 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer.

e) synergi og komplementaritet 
mellem EIT's aktiviteter og eksisterende 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at de er åbne for nye 
medlemmer, når disse tilfører partnerskabet 
merværdi

b) sikre, at de er åbne for nye 
medlemmer fra hele Unionen, når disse 
tilfører partnerskabet merværdi med 
henblik på at sikre geografisk balance

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte og gennemføre strategier e) fastsætte og gennemføre strategier 
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for finansiel bæredygtighed. med henblik på at opfylde 
præstationsmålene og opnå finansiel 
bæredygtighed.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De kriterier, 
der er fastsat for udvælgelsen 
af europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, finder anvendelse. EIT's 
bestyrelse kan yderligere præcisere disse 
kriterier ved at vedtage og offentliggøre 
kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure med respekt 
for den geografiske balance. De kriterier, 
der er fastsat for udvælgelsen 
af europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, finder anvendelse. EIT's 
bestyrelse kan yderligere præcisere disse 
kriterier ved at vedtage og offentliggøre 
kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Lancering af et nyt VIF på området for 

kulturelle og kreative sektorer
1. I perioden 2021-2027 vil der blive 
lanceret et nyt VIF på området for 
kulturelle og kreative sektorer med 
henblik på at frigøre kulturbaseret 
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kreativitet og bidrage til at styrke Europas 
konkurrenceevne og intelligent vækst og 
imødegå samfundsmæssige udfordringer.
2. VIF'et for kulturelle og kreative 
sektorer skal:
a) fremme teknisk innovation ved at 
forbinde erhvervslivet og forskningen på 
tværs af sektorer og fagområder på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt på EU-
plan
b) uddanne den næste generation af 
innovatorer inden for de kulturelle og 
kreative sektorer ved at udstyre dem med 
de iværksættermæssige, tekniske og 
digitale færdigheder, der er nødvendige 
for at trives i et miljø under hastig 
forandring
c) bidrage til udviklingen af de rette 
rammebetingelser for at omdanne idéer til 
ny teknologisk udvikling og social 
innovation, der vil forbedre livskvaliteten 
og være til gavn for Unionens borgere
d) tilvejebringe det miljø, der kan 
sikre, at der udvikles en ramme for 
certificering af kunstneriske, kulturelle og 
kreative kompetencer og studier og 
samtidig anerkendelse af titler og andre 
færdigheder blandt medlemsstaterne, 
hvilket fremmer mobilitet, synlighed og 
adgang til muligheder uden 
forskelsbehandling for europæiske 
borgere, der udøver deres ret til at bevæge 
sig frit
e) fremme skabelsen og udviklingen 
af nye projekter inden for de kulturelle og 
kreative sektorer ved at tilvejebringe 
investeringer, de nødvendige ressourcer 
og langsigtede tilsagn fra erhvervslivet 
suppleret med andre redskaber
f) skabe synergier med de 
eksisterende VIF'er og med andre 
europæiske partnerskaber, programmer 
og initiativer for at fremme innovation 
uden for de kulturelle og kreative sektorer 
i andre økonomiske sektorer, og
g) styrke Unionens position som 
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global aktør inden for de kulturelle og 
kreative sektorer ved at udnytte EU-
borgernes kreativitet og kulturelle 
mangfoldighed og ved at øge synligheden 
og fremme den europæiske kultur og 
innovation globalt.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og i SID, og i tæt samarbejde 
med Kommissionen løbende overvågning 
og periodiske uafhængige evalueringer af 
hvert enkelt VIF's resultater og virkninger. 
Resultaterne af disse overvågninger og 
evalueringer meddeles Europa-Parlamentet 
og Rådet og offentliggøres.

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og i SID, og i tæt samarbejde 
med Kommissionen løbende overvågning 
og periodiske uafhængige evalueringer af 
hvert enkelt VIF's resultater, præstationer 
og virkninger. Resultaterne af disse 
overvågninger og evalueringer meddeles 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT og VIF'erne påser, at der er en 
høj grad af åbenhed omkring udførelsen 
af deres aktiviteter. EIT og VIF'erne skal 
bl.a. oprette et tilgængeligt, gratis websted 
med oplysninger om deres aktiviteter.

1. EIT og VIF'erne påser, at der er en 
høj grad af åbenhed omkring udførelsen 
af deres aktiviteter. EIT og VIF'erne skal 
bl.a. oprette et let tilgængeligt, gratis 
websted med omfattende og opdaterede 
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oplysninger om deres aktiviteter.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante indikatorer for 
overvågning af VIF- og EIT-aktiviteter ved 
hjælp af en virkningsorienteret tilgang

c) relevante indikatorer for 
overvågning og evaluering af VIF- og 
EIT-aktiviteter ved hjælp af en 
virkningsorienteret tilgang

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT sikrer, at dets aktiviteter, 
herunder de aktiviteter, der forvaltes af 
VIF'erne, underkastes løbende og 
systematisk overvågning og regelmæssig 
uafhængig evaluering i overensstemmelse 
med dets finansielle bestemmelser for at 
sikre resultater af højeste kvalitet, 
videnskabelig topkvalitet og den mest 
effektive udnyttelse af ressourcerne. 
Resultaterne af evalueringen 
offentliggøres.

1. EIT sikrer, at dets aktiviteter, 
herunder de aktiviteter, der forvaltes af 
VIF'erne, underkastes løbende og 
systematisk overvågning og uafhængig 
evaluering i overensstemmelse med dets 
finansielle bestemmelser for at sikre 
resultater af højeste kvalitet, videnskabelig 
topkvalitet og den mest effektive 
udnyttelse af ressourcerne. Resultaterne af 
evalueringerne offentliggøres bl.a. ved 
offentliggørelse på det websted, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 1, i denne 
forordning.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forestår med bistand 
fra uafhængige eksperter, der udvælges på 
grundlag af en gennemsigtig procedure i 
overensstemmelse med dets finansielle 
bestemmelser, evalueringer af EIT . Disse 
evalueringer skal omfatte en undersøgelse 
af, hvordan EIT udfører sine opgaver, 
dække alle EIT's og VIF'ernes aktiviteter 
og vurdere den europæiske merværdi ved 
EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, 
bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker , 
herunder synergi med andre dele af EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation . I evalueringerne tages der 
hensyn til de synspunkter, som de berørte 
aktører på både europæisk og nationalt 
plan har tilkendegivet , og disse 
evalueringer indgår i Kommissionens 
programevalueringer som fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation .

2. Kommissionen forestår med bistand 
fra uafhængige eksperter med relevante 
kvalifikationer, der udvælges på grundlag 
af meritter og en gennemsigtig procedure i 
overensstemmelse med dets finansielle 
bestemmelser, evalueringer af EIT. Disse 
evalueringer skal omfatte en undersøgelse 
af, hvordan EIT udfører sine opgaver, 
dække alle EIT's og VIF'ernes aktiviteter 
og vurdere den europæiske merværdi ved 
EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, 
bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker, herunder 
synergi med andre dele af EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation . I evalueringerne tages der 
hensyn til de synspunkter, som de berørte 
aktører på både europæisk og nationalt 
plan har tilkendegivet, og disse 
evalueringer indgår i Kommissionens 
programevalueringer som fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation .

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan foretage 3. Kommissionen kan foretage 



RR\1208053DA.docx 111/120 PE648.286v01-00

DA

yderligere evalueringer af strategisk 
relevante områder eller emner, med bistand 
fra uafhængige eksperter, der udvælges på 
grundlag af en gennemsigtig procedure, for 
at vurdere EIT's fremskridt hen imod de 
opstillede mål, identificere de faktorer, der 
bidrager til gennemførelsen af 
aktiviteterne, og kortlægge bedste praksis. 
Ved udførelsen af disse yderligere 
evalueringer tager Kommissionen fuldt ud 
hensyn til de administrative virkninger for 
EIT og VIF'erne.

yderligere evalueringer af strategisk 
relevante områder eller emner, med bistand 
fra uafhængige eksperter med relevante 
kvalifikationer, der udvælges på grundlag 
af en gennemsigtig procedure, for at 
vurdere EIT's fremskridt hen imod de 
opstillede mål, identificere de faktorer, der 
bidrager til gennemførelsen af 
aktiviteterne, og kortlægge bedste praksis. 
Ved udførelsen af disse yderligere 
evalueringer tager Kommissionen fuldt ud 
hensyn til de administrative virkninger for 
EIT og VIF'erne.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre den indre logik og sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For perioden fra 1. januar 2021 til 31. 
december 2027 ydes Unionens bidrag i 
form af et finansielt bidrag på 4 % fra det 
samlede budget for Horisont Europa.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidraget fra Unionen kan ydes i form af et 
finansielt bidrag fra EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation samt andre EU-programmer, 
uden at det berører de beløb, der 

EIT kan modtage yderligere finansielle 
midler fra andre EU-programmer.
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fastlægges i den respektive FFR.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – punkt 1 – nr. j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) træffe passende foranstaltninger, 
herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag til VIF'erne eller 
opsigelse af rammepartnerskabsaftalerne 
med dem

j) træffe passende foranstaltninger, 
herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag til VIF'erne, 
efter at der er givet en tilstrækkelig 
begrundelse, eller opsigelse af 
rammepartnerskabsaftalerne med dem

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 6 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT .   Personalevedtægten,  
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale.

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale. 
Som en overgangsforanstaltning finder 
denne bestemmelse anvendelse på de 
medlemmer af EIT's personale, hvis 
kontrakter udløber i 2020.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IA
SYNERGIER MED ANDRE EU-
PROGRAMMER
EIT virker på grundlag af sit brede 
indsatsområde og særlige rolle for at 
skabe synergi og sikre komplementaritet 
med andre EU-programmer eller -
instrumenter, bl.a. ved at øge sin støtte til 
VIF'erne i deres planlægnings- og 
gennemførelsesaktiviteter.
1. Synergier med Horisont Europa: 
EIT virker for at skabe stærke synergier 
med hele Horisont Europa-programmet. 
Synergi med EIC vil især være afgørende 
for virkningen af søjlen "Åben 
innovation" samt støtten til økosystemer. 
Under søjlen [Globale udfordringer og 
europæisk industriel konkurrenceevne] 
kan EIT gennem sine VIF'er samarbejde 
med europæiske partnerskaber bidrage til 
missioner, støtte foranstaltninger på 
efterspørgselssiden og levere 
udnyttelsesmuligheder med henblik på at 
fremme teknologioverførsel og 
fremskynde markedsføringen af de 
resultater, der opnås gennem tematiske 
klynger eller andre europæiske 
partnerskaber. EIT intensiverer sine 
bestræbelser på at udnytte synergier og 
komplementaritet mellem eksisterende 
VIF'er og forskellige aktører og initiativer 
på både EU-niveau og globalt niveau og 
udvide sit netværk af 
samarbejdsorganisationer på både 
strategisk og operationelt plan og samtidig 
undgå overlapninger via:
– tæt samarbejde med EIC og 
InvestEU om at optimere den støtte (dvs. 
finansiering og tjenester), der tilbydes til 
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innovative foretagender i både opstarts- 
og opskaleringsfasen, navnlig via VIF'er
– planlægning og gennemførelse af EIT-
aktiviteter med henblik på at maksimere 
synergier og komplementaritet med andre 
dele af Horisont Europa
– samarbejde med medlemsstater på 
både nationalt og regionalt niveau og ved 
at indlede en struktureret dialog og 
koordineringsindsats for at skabe 
synergier med nationale og regionale 
initiativer, herunder strategier for 
intelligent specialisering via 
gennemførelsen af "de europæiske 
innovationsøkosystemer", med det formål 
at indkredse, dele og formidle bedste 
praksis og erfaringer
– deling og formidling af innovative 
praksisser og erfaringer i hele Unionen 
og andre steder i verden for derved at 
bidrage til innovationspolitikken i 
Unionen via koordinering med andre dele 
af Horisont Europa
– yde input til innovationspolitiske 
drøftelser og bidrag til udformningen og 
gennemførelsen af EU's politikprioriteter 
ved kontinuerligt at arbejde sammen med 
alle relevante tjenestegrene inden for 
Europa-Kommissionen, andre EU-
programmer og deres interessenter og 
yderligere afsøge mulighederne inden for 
initiativer til politikgennemførelse
– udnyttelse af synergier med andre 
EU-programmer, herunder dem der 
støtter udviklingen af menneskelig kapital 
og innovation (f.eks. det europæiske 
samarbejde om videnskab og teknologi 
(COST), Den Europæiske Socialfond Plus 
(ESF+), Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Erasmus+, Et 
Kreativt Europa, COSME Plus/det indre 
marked, InvestEU)
– opbygning af strategiske alliancer 
med centrale innovationsaktører på EU-
plan og internationalt plan samt støtte til 
VIF'erne, så de kan udvikle samarbejde 
og forbindelser med vigtige 
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videntrekantpartnere fra tredjelande med 
det mål at åbne nye markeder for VIF-
støttede løsninger og tiltrække 
finansiering og talenter fra udlandet. 
Tredjelandes deltagelse skal fremmes med 
hensyn til principperne om gensidighed 
og gensidige fordele.
Endvidere skal VIF for kulturelle og 
kreative sektorer skabe stærke synergier 
med relevante politiske initiativer under 
Horisont Europa, navnlig søjle II med 
klyngen [Inklusive og sikre samfund], og 
dets indsatsområder inden for kulturarv 
og demokrati. VIF'et for kulturelle og 
kreative sektorer skal også tilstræbe 
effektivt at supplere andre dele af 
Horisont Europa og indsatsen i 
forbindelse med den eksisterende EIT 
Digital.
2. Synergier med Erasmus+: 
Erasmus+ og EIT skal skabe synergi 
mellem deres respektive fællesskaber. 
Samarbejdet skal være rettet mod at sikre 
Erasmus+-studerende, der deltager i VIF-
partneruddannelsesinstitutioner, adgang 
til VIF'ernes sommerskoler eller andre 
relevante uddannelsesaktiviteter (f.eks. 
om iværksætterånd og 
innovationsstyring), og skabe kontakt med 
VIF'ernes netværk af tidligere 
studerende. Der skal, hvor det er muligt, 
sikres synergi med initiativet 
Europauniversiteter, som bidrager til at 
integrere EIT's uddannelsesaktiviteter 
inden for disse rammer med henblik på at 
opnå en systemisk virkning.
3 Synergier med programmet for et 
digitalt Europa: VIF'ernes 
samlokaliseringscentre skal samarbejde 
med de europæiske digitale 
innovationsknudepunkter for at støtte den 
digitale omstilling af industri og 
organisationer i den offentlige sektor. 
VIF'et for kulturelle og kreative sektorer 
kan også levere værdifulde horisontale 
input på tværs af de forskellige aktiviteter, 
der skal gennemføres i klyngen [Det 
digitale område og industri], navnlig med 



PE648.286v01-00 116/120 RR\1208053DA.docx

DA

hensyn til de fremstillingsteknologier, 
hvor behovet for at udvikle nye produkter 
er stærkt afhængigt af de kulturelle og 
kreative sektorer.
4. Synergier med midler under 
samhørighedspolitikken (navnlig EFRU 
og ESIF+): Gennem deres 
samlokaliseringscentre skal EIT's VIF'er 
fremme regionalt og tværregionalt 
samarbejde mellem videntrekantens 
aktører (uddannelse, forskning, 
erhvervsliv) og forvaltningsmyndigheder i 
synergi med Europa-Kommissionens 
arbejde med interregionalt samarbejde og 
investeringer i relaterede prioriteter for 
intelligent specialisering.
5. Synergier med InvestEU: EIT's 
VIF'er skal søge muligheder for 
samarbejde med InvestEU-
rådgivningsplatformen for at yde teknisk 
støtte og bistand til VIF'ernes støttede 
projekter i forbindelse med forberedelse, 
udvikling og gennemførelse af projekter. I 
lyset af den begrænsede adgang til 
finansiering inden for de kulturelle og 
kreative sektorer skal der dog tilstræbes 
synergi med garantifaciliteten for de 
kulturelle og kreative sektorer, en 
finansieringsmekanisme til at hjælpe 
kulturelle og kreative projekter med at 
opskalere ved at yde forsikring til 
finansielle mellemled.
6. Synergier med Et Kreativt Europa: 
Programmet Et Kreativt Europa er 
specifikt relevant for VIF'ernes aktiviteter 
i forbindelse med de kulturelle og kreative 
sektorer, da dets indsatsområder og 
specifikke indkaldelser afspejler nogle af 
de udfordringer, som sektoren står over 
for . Derfor skal der udvikles stærke 
synergier og komplementaritet mellem 
VIF'et for de kulturelle og kreative 
sektorer og Et kreativt Europa.

Begrundelse

Denne ændring er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten
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