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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur wenst dat in de nieuwe strategische innovatieagenda (SIA) van het EIT voor de 
periode 2021-2027 de lat hoog wordt gelegd voor innovatie.

Hoewel ondernemerschap en opleidingen bedrijfskunde van groot belang zijn, is het EIT ook 
een technologisch instituut. Wetenschappelijke en technische uitvindingen vormen ook de 
basis voor de beste en duurzame innovatie. Daarom moet ook technisch onderwijs een 
belangrijk aandachtspunt zijn voor alle KIG’s en instellingen voor hoger onderwijs die bij het 
Instituut betrokken zijn.

1. In de SIA worden de strategie, de doelstellingen en de prioriteiten voor het EIT voor de 
periode 2021-2027 uiteengezet en worden de belangrijkste acties, de beoogde resultaten en de 
benodigde middelen voor die periode vastgesteld. 

2. Met de SIA wordt het EIT afgestemd op Horizon Europa.

3. Dit garandeert samenwerking en aanvullende acties met andere relevante programma’s, 
prioriteiten en toezeggingen van de Unie.

4. De SIA bevat ook de regionale innovatieregeling (RIS), die bijdraagt tot een groter 
geografisch evenwicht.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie en de rol die het EIT speelt 
bij de bevordering van het concurrentievermogen van de EU door middel van zijn steun voor 
het innovatie-ecosysteem, aangezien het EIT met succes heeft bijgedragen aan de groei van de 
“kennisdriehoek”. 

Het EIT is een van de belangrijkste drijvende krachten achter doelgerichte innovatie, die het 
hoofd kan bieden aan uitdagingen voor de samenleving op gebieden als: duurzame innovatie, 
innovatie en bedrijfsvaardigheden met het oog op een leven lang leren, hoge normen voor 
hoger onderwijs op het gebied van techniek en ondernemerschap, nieuwe marktgerichte 
oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, en synergieën en toegevoegde waarde in het hele 
Horizon Europa-programma.

De rapporteur wijst op enkele belangrijke successen, met name van: 

- KIG InnoEnergy – Energieopslag – “Gebogen grafeen”-ultracapacitoren voor de 
automobielsector en de lucht- en ruimtevaartsector, die in minder dan 2 seconden weer 
kunnen worden opgeladen en meer dan een miljoen keer kunnen worden gebruikt;

- KIG Klimaatverandering – Energiegebruik – Toestel voor automatische klimaatregeling, 
momenteel de belangrijkste concurrent voor Google Nest in Europa;

- KIG Gezondheid – Mobiele toestellen waarmee chronische aandoeningen zoals 
Alzheimer en atriumfibrillatie kunnen worden voorspeld.

De rapporteur erkent de successen van de bestaande KIG’s en vraagt dat het EIT hun groei en 
impact blijft bevorderen en hun overgang naar financiële duurzaamheid begeleidt wanneer de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten aflopen.
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De rapporteur is ingenomen met het voorstel om in 2021 een nieuwe KIG op het gebied van 
de culturele en creatieve sector op te starten om het potentieel van op cultuur gebaseerde 
creativiteit, met name digitale en technologische ontwikkeling, aan te boren en het Europese 
concurrentievermogen en slimme groei in Europa te helpen bevorderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Algemene doelstellingen

De algemene doelstellingen van het EIT 
zijn:
a) duurzame, op uitdagingen 
gebaseerde innovatie-ecosystemen in de 
hele Unie versterken, die ertoe bijdragen 
dat de wereldwijde uitdagingen worden 
aangepakt;
b) de ontwikkeling van ondernemers- 
en innovatievaardigheden in het kader 
van een leven lang leren stimuleren, met 
inbegrip van een vergroting van de 
capaciteit van instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele Unie, en hun 
ondernemersgerichte transformatie 
ondersteunen; en
c) nieuwe oplossingen voor 
wereldwijde en maatschappelijke 
uitdagingen op de markt brengen.
Het EIT ontwikkelt synergieën met andere 
programma’s van de Unie en biedt een 
meerwaarde binnen Horizon Europa. De 
uitvoering vindt plaats via ondersteuning 
van de KIG’s en door het EIT 
gecoördineerde activiteiten.
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Specifieke doelstellingen

De specifieke doelstellingen van het EIT 
zijn:
a) het effect van de KIG’s en de 
integratie binnen de kennisdriehoek 
vergroten;
b) de innovatiecapaciteit van het 
hoger onderwijs vergroten door 
instellingen voor hoger onderwijs te 
bevorderen;
c) het regionale bereik van het EIT 
vergroten om de ongelijkheden op het 
gebied van innovatiecapaciteit in de hele 
Unie aan te pakken.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater
Start van een nieuwe KIG op het gebied 

van de culturele en creatieve sector
1. In de periode van 2021 tot en met 
2027 wordt een nieuwe KIG op het gebied 
van de culturele en creatieve sector (CCS) 
opgestart om het potentieel van op cultuur 
gebaseerde creativiteit aan te boren en het 
Europese concurrentievermogen en 
slimme groei in Europa te helpen 
bevorderen.
2. Het KIG in de CCS:
a) bevordert technische innovatie 
door bedrijfsleven en onderzoek in 
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verschillende sectoren en disciplines op 
lokaal, regionaal, nationaal en 
Unieniveau met elkaar te verbinden;
b) leidt de volgende generatie 
innovatoren in de CCS op door hen met 
de nodige technische en ondernemers-, 
technische en digitale vaardigheden uit te 
rusten om in een snel veranderende 
omgeving succesvol te zijn;
c) draagt bij tot de ontwikkeling van 
de juiste kadervoorwaarden om ideeën in 
nieuwe technologische ontwikkelingen en 
sociale innovatie om te zetten die de 
levenskwaliteit en de burgers van de Unie 
ten goede zullen komen;
d) voorziet in een omgeving waarin 
een kader wordt ontwikkeld voor de 
certificering van artistieke, culturele en 
creatieve vaardigheden en studies, alsook 
de daarmee gepaard gaande erkenning 
van de titels en andere vaardigheden 
tussen de lidstaten ter bevordering van 
mobiliteit, zichtbaarheid en toegang tot 
mogelijkheden zonder discriminatie voor 
Europese burgers die hun recht van vrij 
verkeer uitoefenen;
e) bevordert de oprichting en de 
ontwikkeling van nieuwe ondernemingen 
in de CCS door investeringen, de nodige 
middelen en engagement op lange termijn 
van het bedrijfsleven te mobiliseren in 
aanvulling op andere instrumenten;
f) ontwikkelt synergie met de 
bestaande KIG’s en met andere Europese 
partnerschappen, programma’s en 
initiatieven om innovatie buiten de CCS 
in andere sectoren van de economie te 
stimuleren; en
g) versterkt de positie van de EU als 
wereldwijde speler op het gebied van de 
CCS door de creativiteit en de culturele 
diversiteit van de burgers van de Unie te 
benutten en door de zichtbaarheid en 
promotie van Europese cultuur en 
innovatie wereldwijd te bevorderen.
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Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is in 2008 opgericht om bij te 
dragen tot duurzame economische groei en 
het concurrentievermogen door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Europese Unie te versterken. Het heeft een 
voortrekkersrol bij de onderlinge integratie 
van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek 
(de kennisdriehoek) gespeeld en sterk de 
nadruk gelegd op ondernemerstalent en 
innovatievaardigheden. Uit de tussentijdse 
evaluatie van het EIT in 2018 is gebleken 
dat de overkoepelende grondgedachte van 
het EIT nog steeds geldig is en dat het 
model van een door innovatie 
gestimuleerde integratie binnen de 
kennisdriehoek relevant blijft.

Het EIT is in 2008 opgericht om bij te 
dragen tot duurzame economische groei en 
het concurrentievermogen door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Europese Unie te versterken. Het heeft een 
voortrekkersrol bij de onderlinge integratie 
van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek 
(de kennisdriehoek) gespeeld en sterk de 
nadruk gelegd op ondernemerstalent en 
innovatievaardigheden. Uit de tussentijdse 
evaluatie van het EIT in 2018 is gebleken 
dat de overkoepelende grondgedachte van 
het EIT nog steeds geldig is en dat het 
model van een door innovatie 
gestimuleerde integratie binnen de 
kennisdriehoek relevant blijft. De 
meerwaarde van het EIT ligt in zijn 
unieke innovatiemodel dat door deze SIA 
in stand moet worden gehouden en moet 
worden bevorderd.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tien jaar na de oprichting van het EIT is 
het innovatietempo dramatisch 
toegenomen. Als gevolg van innovatie 
ondergaan economische sectoren 
ingrijpende veranderingen, raken bestaande 
bedrijven ontwricht en worden ongekende 
mogelijkheden gecreëerd. Door de 
verschuivingen binnen de economische 
wereldorde en de toenemende 
internationale concurrentie wordt de EU 
steeds afhankelijker van talent en het 
vermogen te innoveren. Nooit eerder waren 
co-ontwerp, samenwerking en cocreatie 

Tien jaar na de oprichting van het EIT is 
het innovatietempo dramatisch 
toegenomen. Als gevolg van innovatie 
ondergaan economische sectoren 
ingrijpende veranderingen, raken bestaande 
bedrijven ontwricht en worden ongekende 
mogelijkheden gecreëerd. Door de 
verschuivingen binnen de economische 
wereldorde en de toenemende 
internationale concurrentie wordt de EU 
steeds afhankelijker van talent en het 
vermogen te innoveren. Nooit eerder waren 
co-ontwerp, samenwerking en cocreatie 
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tussen disciplines en tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en onderzoek belangrijker 
om wereldwijde uitdagingen 
(klimaatverandering, niet-duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
digitale transformatie, demografische 
verschuivingen en de toekomst van 
gezondheidszorg en voedsel) aan te gaan.

tussen disciplines en tussen onderwijs, 
onderzoek, bedrijfsleven, organisaties uit 
de publieke en derde sector en het 
maatschappelijk middenveld belangrijker 
om wereldwijde uitdagingen 
(klimaatverandering, niet-duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
digitale transformatie, culturele en 
demografische verschuivingen en de 
toekomst van gezondheidszorg en voedsel) 
aan te gaan.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het [voorstel voor Horizon Europa] 
voor een nieuw kaderprogramma ter 
ondersteuning van onderzoek en 
innovatie in de periode 2021-2027 heeft de 
Europese Commissie zich er duidelijk toe 
verbonden het innovatiepotentieel van 
Europa verder uit te bouwen om de 
uitdagingen van de toekomst te kunnen 
aangaan. De bijzondere rol van het EIT — 
namelijk het bevorderen van innovatie door 
bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, 
overheden en maatschappelijk middenveld 
samen te brengen — wordt versterkt 
doordat het een plaats krijgt binnen de 
[pijler “Innovatief Europa”] van het 
[voorstel voor Horizon Europa]. Het 
[voorstel voor Horizon Europa] illustreert 
de groeiende ambitie van de EU op het 
gebied van innovatie en de noodzaak die 
ambitie concreet gestalte te geven.

Met Horizon Europa heeft de Europese 
Commissie zich er duidelijk toe verbonden 
het innovatiepotentieel van Europa verder 
uit te bouwen om de uitdagingen van de 
toekomst te kunnen aangaan. De 
bijzondere rol van het EIT — namelijk het 
bevorderen van innovatie door 
bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, 
overheden en maatschappelijk middenveld 
samen te brengen — wordt versterkt 
doordat het een plaats krijgt binnen de 
[pijler “Innovatief Europa”] van Horizon 
Europa. Horizon Europa illustreert de 
groeiende wetenschappelijke en 
technische ambitie van de EU. Het EIT 
moet de nodige excellentie op het gebied 
van onderwijs, ondernemerschap en 
technische innovatie bieden.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke KIG is georganiseerd rond vijf à tien 
colocatiecentra (CLC's22), die bedoeld zijn 
om als geografische knooppunten te 
fungeren voor de praktische integratie 
binnen de kennisdriehoek. De 
colocatiecentra zijn georganiseerd en 
gestructureerd op basis van hun respectieve 
nationale en regionale innovatiecontext en 
ze steunen op een pan-Europees netwerk 
van bestaande laboratoria, kantoren of 
campussen van de kernpartners van een 
KIG.

Elke KIG is georganiseerd rond 
colocatiecentra (CLC's22), die bedoeld zijn 
om als geografische knooppunten te 
fungeren voor de praktische integratie 
binnen de kennisdriehoek. De 
colocatiecentra zijn georganiseerd en 
gestructureerd op basis van hun respectieve 
nationale en regionale innovatiecontext en 
ze steunen op een pan-Europees netwerk 
van bestaande laboratoria, kantoren of 
campussen van de kernpartners van een 
KIG.

__________________ __________________
22 Een colocatiecentrum is een geografisch 
gebied waar de belangrijkste KIG-partners 
van de kennisdriehoek zijn gevestigd en 
gemakkelijk met elkaar kunnen 
interageren, en dat een centrale rol speelt 
voor de activiteit van de KIG’s in het 
desbetreffende gebied.

22 Een colocatiecentrum is een geografisch 
gebied waar de belangrijkste KIG-partners 
van de kennisdriehoek zijn gevestigd en 
gemakkelijk met elkaar kunnen 
interageren, en dat een centrale rol speelt 
voor de activiteit van de KIG’s in het 
desbetreffende gebied.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met een sterke 
ondernemerschapscomponent voor het 
opleiden van de volgende generatie 
talenten, met inbegrip van het ontwerpen 
en uitvoeren van programma's waaraan het 
EIT-label23 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau.

— onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met een sterke 
ondernemerschapscomponent voor het 
opleiden van de volgende generatie 
talenten, met inbegrip van het ontwerpen 
en uitvoeren van programma's waaraan het 
EIT-label23 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau, op alle STEAM-
gebieden.

__________________ __________________
23 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 

23 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 



PE644.924v02-00 10/38 AD\1206355NL.docx

NL

ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— activiteiten ter ondersteuning van 
innovatie om innovatieve producten, 
processen en diensten te ontwikkelen die 
specifieke zakelijke mogelijkheden 
openen;

— activiteiten op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap om 
innovatieve producten, processen en 
diensten te helpen ontwikkelen die 
specifieke zakelijke mogelijkheden openen 
en een maatschappelijke meerwaarde 
hebben;

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIT-aanpak draagt bij tot zowel 
incrementele als disruptieve innovaties om 
tekortkomingen van de markt doeltreffend 
aan te pakken en bedrijfstakken te helpen 
transformeren. Dankzij deze aanpak is het 
mogelijk niet alleen bedrijfsstrategieën 
voor de lange termijn te ontwikkelen om 
wereldwijde problemen aan te pakken, 
maar ook de kadervoorwaarden te creëren 
die essentieel zijn voor de groei van een 
goed functionerend innovatie-ecosysteem 
en de voorspoedige ontwikkeling van 
innovatie.

De EIT-aanpak draagt bij tot zowel 
incrementele als disruptieve innovaties 
teneinde tekortkomingen van de markt 
doeltreffend aan te pakken en 
bedrijfstakken te helpen transformeren. 
Dankzij deze aanpak is het mogelijk niet 
alleen bedrijfsstrategieën voor de lange 
termijn te ontwikkelen om wereldwijde 
problemen aan te pakken, maar ook de 
kadervoorwaarden te creëren die essentieel 
zijn voor de groei van een goed 
functionerend innovatie-ecosysteem en de 
voorspoedige ontwikkeling van innovatie.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste worden de huidige economieën 
steeds meer aangedreven door de 
vaardigheden en capaciteiten van mensen 
en organisaties om ideeën in producten en 
diensten om te zetten. Vaardigheden op het 
gebied van innovatie en een 
ondernemingscultuur maken momenteel 
het verschil, vooral op technologisch en 
wetenschappelijk gebied, maar in 
toenemende mate ook in andere 
disciplines. Er is een grote behoefte om de 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs in Europa verder te 
versterken. Het EIT is uniek geplaatst om 
deze doelstelling in het kader van Horizon 
Europa te verwezenlijken.

Ten eerste worden de huidige 
samenlevingen en economieën steeds meer 
aangedreven door de vaardigheden en 
capaciteiten van mensen en organisaties 
om ideeën in producten, diensten en 
processen om te zetten. Vaardigheden op 
het gebied van innovatie en een 
ondernemingscultuur maken momenteel 
het verschil, vooral op technologisch en 
wetenschappelijk gebied, maar in 
toenemende mate ook in andere 
disciplines, zoals beeldende kunsten en 
geesteswetenschappen. Er is een grote 
behoefte om de innovatiecapaciteit van 
instellingen voor hoger onderwijs in 
Europa verder te versterken. Het EIT is 
uniek geplaatst om deze doelstelling in het 
kader van Horizon Europa te 
verwezenlijken.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten tweede is fysieke nabijheid een 
belangrijke faciliterende factor voor 
innovatie. Initiatieven om 
innovatienetwerken te ontwikkelen en 
diensten te verlenen die de creatie, de 
uitwisseling en de overdracht van kennis 
ondersteunen, spelen een sleutelrol bij het 
bevorderen van de interactie tussen 
bedrijven, de academische wereld, 
onderzoeksorganisaties, overheden en 
individuele personen. Uit het jaarlijkse 
Europese innovatiescorebord blijkt echter 
dat de prestaties op het gebied van 
onderzoek en innovatie in de hele EU sterk 
uiteenlopen. Het is van cruciaal belang dat 
innovatie inclusief is en lokale wortels 
heeft. Dankzij hun “plaatsgebonden” 
benadering zijn EIT-activiteiten zeer 

Ten tweede is fysieke nabijheid een 
belangrijke faciliterende factor voor 
innovatie en duurzaamheid. Initiatieven 
om innovatienetwerken te ontwikkelen en 
diensten te verlenen die de creatie, de 
uitwisseling en de overdracht van kennis 
ondersteunen, spelen een sleutelrol bij het 
bevorderen van de interactie tussen 
bedrijven, de academische wereld, 
onderzoeksorganisaties, overheden en 
individuele personen op alle gebieden. Uit 
het jaarlijkse Europese innovatiescorebord 
blijkt echter dat de prestaties op het gebied 
van onderzoek en innovatie in de hele EU 
sterk uiteenlopen. Het is van cruciaal 
belang dat innovatie inclusief is en lokale 
en regionale wortels heeft. Dankzij hun 
“plaatsgebonden” benadering zijn EIT-
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geschikt om lokale innovatie-ecosystemen 
te helpen versterken.

activiteiten zeer geschikt om lokale en 
regionale innovatie-ecosystemen te helpen 
versterken en te voorzien in nieuwe 
modellen voor een duurzame economie.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal als integraal onderdeel van het 
programma Horizon Europa bijdragen aan 
de verwezenlijking van de overkoepelende 
doelstellingen en prioriteiten van het 
programma. De KIG’s zullen deel 
uitmaken van de geïnstitutionaliseerde 
Europese partnerschappen, d.w.z. dat ze 
zich zullen laten leiden door een reeks 
beginselen en levenscycluscriteria om een 
meer samenhangende, open en 
effectgerichte aanpak te waarborgen. De 
algemene doelstellingen van het EIT 
weerspiegelen daarom de algemene rol van 
het EIT binnen Horizon Europa en de 
plaats van het EIT in de [pijler “Innovatief 
Europa”].

Excellentie is de voornaamste drijfveer 
van het EIT. Het streeft ernaar de ambitie 
van de bestaande KIG’s uit te breiden en 
de allerhoogste kwaliteit van onderzoek en 
innovatie in innovatiegemeenschappen 
aan te moedigen. Geografische spreiding, 
outreach en bijdrage aan de aanpak van 
innovatiekloven tussen de lidstaten en 
geassocieerde landen vormen een 
belangrijk onderdeel van de strategische 
agenda van het EIT voor 2021-2027, 
alsook het uitbreiden van de 
mogelijkheden voor kwaliteitsvol hoger 
onderwijs tot landen, in het bijzonder 
bescheiden en gematigd innoverende 
landen en regio’s die in de regionale 
innovatieregeling (RIS) worden genoemd. 
Het EIT zal als integraal onderdeel van het 
programma Horizon Europa bijdragen aan 
de versterking van de innovatiecapaciteit 
van de Unie en aan de verwezenlijking 
van de overkoepelende doelstellingen en 
prioriteiten van het programma. De KIG’s 
zullen deel gaan uitmaken van de 
geïnstitutionaliseerde Europese 
partnerschappen, d.w.z. dat ze zich zullen 
laten leiden door een reeks beginselen en 
levenscycluscriteria, zoals vastgesteld in 
Horizon Europa, om een meer 
samenhangende, transparante, open en 
effectgerichte aanpak te waarborgen. De 
algemene doelstellingen van het EIT 
weerspiegelen de algemene rol van het EIT 
binnen Horizon Europa en de plaats van 
het EIT in de [pijler “Innovatief Europa”].
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Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overkoepelende werkterreinen van het 
EIT zijn vastgesteld in het [voorstel voor 
Horizon Europa]. Het EIT zal zijn kennis- 
en innovatiegemeenschappen (KIG’s) 
blijven ondersteunen om de innovatie-
ecosystemen te versterken die de 
wereldwijde uitdagingen helpen aangaan. 
Het zal dit doen door zowel de onderlinge 
integratie van onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven te bevorderen — waardoor 
gunstige omgevingen voor innovatie 
worden gecreëerd — als een nieuwe 
generatie ondernemers te steunen en de 
oprichting van innovatieve bedrijven in 
nauwe synergie en complementariteit met 
de Europese Innovatieraad te stimuleren. 
Daarbij zal het EIT met name:

De overkoepelende werkterreinen van het 
EIT zijn vastgesteld in Horizon Europa. 
Het EIT zal zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s) blijven 
ondersteunen om de kwaliteit van de 
innovatiegemeenschappen in de Unie te 
verbeteren die de wereldwijde uitdagingen 
helpen aangaan. Het zal dit doen door 
zowel de onderlinge integratie van 
technisch onderwijs op hoog niveau, 
onderzoek en bedrijfsleven te bevorderen 
— waardoor gunstige omgevingen voor 
innovatie worden gecreëerd — als een 
nieuwe generatie ondernemers te steunen 
en de oprichting van innovatieve bedrijven 
in nauwe synergie en complementariteit 
met de Europese Innovatieraad te 
stimuleren. Daarbij zal het EIT met name:

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) in alle lidstaten wetenschappelijk 
en technisch onderwijs op hoog niveau 
aanmoedigen, met een evenwicht tussen 
mannen en vrouwen;

Amendement 16Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis) werk maken van 
genderevenwichtig onderwijs op het 
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gebied van techniek en ondernemerschap 
in alle lidstaten;

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) duurzame innovatie-ecosystemen in 
heel Europa versterken;

1) duurzame innovatie-ecosystemen in 
de hele Unie versterken;

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) innovatie en ondernemerschap via 
beter onderwijs bevorderen;

2) de ontwikkeling van ondernemers- 
en innovatievaardigheden in het kader 
van een leven lang leren stimuleren, met 
inbegrip van een vergroting van de 
capaciteit van instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele Unie, en hun 
ondernemersgerichte transformatie 
ondersteunen, ook op het gebied van 
sociaal ondernemerschap;

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal ook worden nagegaan of synergie 
mogelijk is tussen het onderdeel “Delen 
van excellentie” van Horizon Europa en de 
door het EIT ondersteunde outreach-
activiteiten. Net als doelgroep voor de 
outreach-activiteiten van het EIT, zullen de 
doellanden van het onderdeel “Delen van 
excellentie” van Horizon Europa met name 
de deskundigheid en steun van het EIT 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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kunnen gebruiken om downstream-
activiteiten (d.w.z. activiteiten dichtbij de 
markt) te ontwikkelen.

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De integratie binnen de kennisdriehoek 
door het EIT en de KIG’s op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau zal 
van cruciaal belang blijven om innovatie-
ecosystemen te versterken en duurzaam te 
maken en om nieuwe oplossingen voor 
wereldwijde uitdagingen te vinden. Het 
EIT zal een portefeuille van KIG’s blijven 
ondersteunen (zie figuur 2) en het 
succesvolle platform voor het opstarten, 
uitbreiden en beheren van KIG's verder 
versterken. De KIG’s zullen blijven 
opereren via colocatiecentra (CLC). De 
KIG’s zullen naar financiële duurzaamheid 
blijven streven om op lange termijn 
(uiterlijk na 15 jaar) financieel 
onafhankelijk van de EIT-subsidie te 
worden door publieke en particuliere 
investeringen ten volle te benutten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal zijn regionale impact verder 
vergroten door meer openheid ten aanzien 
van potentiële partners en 
belanghebbenden en een beter 
geformuleerde regionale strategie voor de 
KIG’s, met inbegrip van links naar de 
relevante strategieën voor slimme 
specialisatie.

Om het geografische evenwicht te 
verbeteren, zal het EIT zijn regionale 
impact verder vergroten door meer 
openheid ten aanzien van potentiële 
partners en belanghebbenden en een beter 
geformuleerde regionale strategie voor de 
KIG’s, met inbegrip van links naar de 
relevante strategieën voor slimme 
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specialisatie.

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT-budget voor de uitvoering van 
EIT RIS-activiteiten zal ten minste 10 % 
van de totale financiële steun van het EIT 
voor de KIG’s bedragen, waardoor het 
aantal KIG-partners uit de beoogde 
regio’s in landen die in aanmerking 
komen voor de RIS zal toenemen. De 
steun van de RIS moet het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen op alle 
gebieden bevorderen.

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale innovatieregeling van het EIT 
(EIT Regional Innovation Scheme, EIT 
RIS), die door het EIT wordt aangestuurd 
en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot 
op heden op vrijwillige basis gerund. 
Vanaf 2021 zal het EIT RIS een integraal 
onderdeel worden van de meerjarige 
strategie van de KIG’s. Het EIT zal advies 
en steun aan de KIG’s blijven verlenen bij 
de voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën. De EIT 
RIS-activiteiten zullen worden voortgezet 
met verbeterde steun voor de 
innovatiecapaciteit van landen en regio’s 
die op het gebied van innovatie 
onderpresteren. Het EIT-budget voor de 
uitvoering van EIT RIS-activiteiten zal 
ten minste 10 % van de totale financiële 
steun van het EIT voor de KIG’s 
bedragen, waardoor het aantal KIG-

Het EIT zorgt ervoor dat EIT RIS-
activiteiten worden aangewend voor het 
aantrekken en vergemakkelijken van de 
integratie van potentiële nieuwe partners 
die waarde toevoegen aan de KIG’s, 
waardoor de pan-Europese dekking van 
het EIT wordt uitgebreid, en volledig in de 
meerjarige strategieën van de KIG’s 
worden opgenomen. De regionale 
innovatieregeling van het EIT (EIT 
Regional Innovation Scheme, EIT RIS), 
die door het EIT wordt aangestuurd en 
door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot op 
heden op vrijwillige basis gerund. Vanaf 
2021 zal het EIT RIS een integraal 
onderdeel worden van de meerjarige 
strategie van de KIG’s, waardoor de pan-
Europese dekking van het EIT wordt 
uitgebreid. Het EIT zal advies en steun aan 
de KIG’s blijven verlenen bij de 
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partners uit de beoogde regio’s zal 
toenemen. De via de EIT RIS gesteunde 
activiteiten hebben tot doel:

voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën. De EIT 
RIS-activiteiten zullen worden voortgezet 
met verbeterde steun voor de 
innovatiecapaciteit van EU-13-landen en 
andere bescheiden en gematigd 
innoverende landen die op het gebied van 
innovatie onderpresteren. De via de EIT 
RIS gesteunde activiteiten hebben tot doel:

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— de innovatiecapaciteit van het 
plaatselijke ecosysteem te verbeteren door 
middel van activiteiten ter bevordering van 
de capaciteitsopbouw en een nauwere 
interactie tussen de lokale innovatieactoren 
(clusters, netwerken, regionale autoriteiten, 
instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties en instellingen 
voor beroepsonderwijs en -opleiding);

— de innovatiecapaciteit van het 
plaatselijke ecosysteem te verbeteren door 
middel van activiteiten ter bevordering van 
de capaciteitsopbouw en een nauwere 
interactie tussen de lokale innovatieactoren 
(kmo’s, clusters, netwerken, regionale 
autoriteiten, instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties en 
instellingen voor beroepsonderwijs en -
opleiding);

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— de doelstelling van het aantrekken 
van nieuwe partners tot KIG’s te 
ondersteunen door nieuwe colocatiecentra 
op te richten ter verbetering van het 
geografische evenwicht;

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— lokale innovatie-ecosystemen te 
koppelen aan pan-Europese innovatie-
ecosystemen via de samenwerking met 
EIT-KIG’s en hun colocatiecentra.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de KIG’s beter te integreren in de 
lokale innovatie-ecosystemen zal elke KIG 
bovendien een strategie moeten 
ontwikkelen en uitvoeren om de 
betrekkingen met regionale en lokale 
innovatieactoren aan te halen. Het EIT zal 
actief toezicht houden op de uitvoering van 
die strategie. Er moet een 
“plaatsgebonden” benadering van innovatie 
die voortbouwt op de colocatiecentra (en 
EIT RIS) van de KIG’s, worden 
geïntegreerd in de meerjarige strategie en 
het businessplan van de KIG’s, zodat hun 
rol als toegangspoort voor toegang tot een 
KIG en interactie met partners op dezelfde 
locatie ten volle kan worden benut. De 
KIG’s moeten links leggen met lokale 
strategieën voor slimme specialisatie en 
met de activiteiten van relevante 
thematische platforms en interregionale 
initiatieven, met inbegrip van de 
beheersautoriteiten van de ESI-fondsen. 
Het EIT zal ook nagaan hoe de 
colocatiecentra functioneren en hoe ze zich 
in de lokale innovatie-ecosystemen 
integreren.

Om de KIG’s beter te integreren in de 
lokale innovatie-ecosystemen zal elke KIG 
bovendien een strategie moeten 
ontwikkelen en uitvoeren om de 
betrekkingen met regionale en lokale 
innovatieactoren, met name die uit de 
landen van de EU-13, aan te halen. Het 
EIT zal actief toezicht houden op de 
uitvoering van die strategie. Er moet een 
“plaatsgebonden” benadering van innovatie 
die voortbouwt op de colocatiecentra (en 
EIT RIS) van de KIG’s, worden 
geïntegreerd in de meerjarige strategie en 
het businessplan van de KIG’s, zodat hun 
rol als toegangspoort voor toegang tot een 
KIG en interactie met partners op dezelfde 
locatie ten volle kan worden benut. De 
KIG’s moeten links leggen met lokale 
strategieën voor slimme specialisatie en 
met de activiteiten van relevante 
thematische platforms en interregionale 
initiatieven, met inbegrip van de 
beheersautoriteiten van de ESI-fondsen. 
Het EIT zal ook nagaan hoe de 
colocatiecentra en RIS-begunstigden 
functioneren en hoe ze zich in de lokale 
innovatie-ecosystemen integreren.

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van een voorstel van de raad van 
bestuur van het EIT en een analyse van dat 
voorstel wordt voorgesteld in 2022 een 
eerste KIG op het gebied van de culturele 
en creatieve sector op te starten met een in 
2021 te publiceren oproep tot het indienen 
van voorstellen. Dit prioritaire gebied heeft 
de sterkste complementariteit met de acht 
reeds door het EIT opgestarte KIG’s en 
met de potentiële prioritaire gebieden voor 
andere in het kader van Horizon Europa op 
te starten Europese partnerschappen. De 
culturele en creatieve sector is een sector 
met een groot groeipotentieel, veel 
initiatieven aan de basis en een grote 
aantrekkingskracht voor de burgers. De 
sector is sterk verweven met de lokale en 
regionale ecosystemen. De sector is echter 
nog steeds erg gefragmenteerd en het 
ontbreekt innovatoren en oprichters van 
bedrijven aan de nodige vaardigheden op 
het gebied van ondernemerschap en 
innovatie. Deze knelpunten kunnen het 
best door een KIG worden verholpen, 
omdat KIG’s naar integratie binnen de 
kennisdriehoek streven, over een 
langetermijnperspectief beschikken en voor 
een plaatsgebonden benadering kiezen. Een 
factsheet met een samenvatting van de 
uitdagingen voor de culturele en creatieve 
sector en het verwachte effect van de 
toekomstige KIG is opgenomen in 
bijlage 1B bij deze SIA.

Op basis van een voorstel van de raad van 
bestuur van het EIT en een analyse van dat 
voorstel wordt voorgesteld in 2022 een 
eerste KIG op het gebied van de culturele 
en creatieve sector op te starten met een in 
2021 te publiceren transparante en open 
oproep tot het indienen van voorstellen. Dit 
prioritaire gebied heeft de sterkste 
complementariteit met de acht reeds door 
het EIT opgestarte KIG’s en met de 
potentiële prioritaire gebieden voor andere 
in het kader van Horizon Europa op te 
starten Europese partnerschappen. De 
culturele en creatieve sector is een sector 
met een groot groeipotentieel, veel 
initiatieven aan de basis en een grote 
aantrekkingskracht voor de burgers. De 
sector is sterk verweven met de lokale en 
regionale gemeenschappen. Dit is ook een 
sector met een groot potentieel voor 
commerciële technische innovatie volgens 
het model van het EIT. De sector is echter 
nog steeds erg gefragmenteerd en het 
ontbreekt innovatoren en oprichters van 
bedrijven aan de nodige vaardigheden op 
het gebied van ondernemerschap en 
innovatie. Deze knelpunten kunnen het 
best door een KIG worden verholpen, 
omdat KIG’s naar integratie binnen de 
kennisdriehoek streven, over een 
langetermijnperspectief beschikken en voor 
een plaatsgebonden benadering kiezen. Een 
factsheet met een samenvatting van de 
uitdagingen voor de culturele en creatieve 
sector en het verwachte effect van de 
toekomstige KIG is opgenomen in 
bijlage 1B bij deze SIA.

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2. De innovatiecapaciteit van het 
hoger onderwijs ondersteunen

3.2. De innovatie- en 
ondernemingscapaciteit van het hoger 
onderwijs ondersteunen

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de integratie binnen de 
kennisdriehoek heeft het EIT de 
aanhoudende kloof tussen hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie helpen 
overbruggen. Het EIT is met name een 
belangrijk instrument voor de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal doordat het zich 
specifiek richt op onderwijs in 
ondernemerschap. Het effect van het EIT 
blijft echter beperkt tot de partners van de 
KIG’s.

Door de integratie binnen de 
kennisdriehoek heeft het EIT de 
aanhoudende kloof tussen hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie helpen 
overbruggen. Het EIT is met name een 
belangrijk instrument voor de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal doordat het zich 
specifiek richt op onderwijs in 
ondernemerschap. Het effect van het EIT 
blijft echter beperkt en moet verder reiken 
dan de partners van de KIG’s.

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cultuur- en kunstonderwijs moet worden 
ondersteund en versterkt, terwijl de 
grensoverschrijdende erkenning van 
artistieke vaardigheden en 
bekwaamheden wordt bevorderd.

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om innovatie op grotere schaal te 
ondersteunen moeten de instellingen voor 
hoger onderwijs in Europa innovatief en 
ondernemingsgezind zijn in hun 
benadering van onderwijs en onderzoek en 
in hun samenwerking met het bedrijfsleven 
en het ruimere lokale innovatie-
ecosysteem, met inbegrip van het 
maatschappelijk middenveld.

Om innovatie op grotere schaal te 
ondersteunen moeten de instellingen voor 
hoger onderwijs in Europa innovatief en 
ondernemingsgezind zijn in hun 
benadering van onderwijs en onderzoek en 
in hun samenwerking met het bedrijfsleven 
en de ruimere lokale 
innovatiegemeenschappen, met inbegrip 
van het maatschappelijk middenveld en 
andere belanghebbenden, met bijzonder 
aandacht voor gendergelijkheid en de 
inclusie van mensen met een beperking.

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van instellingen voor 
hoger onderwijs tot meer innovatieve en 
ondernemingsgezinde organisaties vergt 
een duidelijke strategie, een 
methodologisch kader en toezegging van 
middelen. Op basis van zijn ervaringen is 
het EIT bij uitstek geschikt om de 
ontwikkeling van de ondernemers- en 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs in het kader van Horizon 
Europa te ondersteunen.

Het EIT zal zich met name richten op 
instellingen voor hoger onderwijs uit 
landen die gematigde en bescheiden 
innovatoren zijn, en uit andere zwak 
presterende regio's die hun innovatie-
voetafdruk en hun strategieën voor 
slimme specialisatie willen versterken. Het 
EIT zal aan deze maatregel ten minste 
25 % van het totale aan deze activiteiten 
toegewezen budget toewijzen. De 
ontwikkeling van instellingen voor hoger 
onderwijs tot meer innovatieve en 
ondernemingsgezinde organisaties vergt 
een duidelijke en ambitieuze strategie, een 
methodologisch kader en toezegging van 
middelen. Op basis van zijn ervaringen is 
het EIT bij uitstek geschikt om de 
ontwikkeling van de ondernemers- en 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs in het kader van Horizon 
Europa te ondersteunen.

Amendement 34
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een ruimere verspreiding en een beter 
begrip van de door het EIT geboden 
mogelijkheden te waarborgen, zal het EIT 
nagaan of het mogelijk is de begeleiding 
en bijstand met betrekking tot de deelname 
aan EIT-KIG’s in heel Europa te 
versterken door voort te bouwen op 
bestaande informatienetwerken in heel 
Europa.

Om een ruimere verspreiding en een beter 
begrip van de door het instituut geboden 
mogelijkheden te waarborgen, zal het EIT 
de begeleiding en bijstand voor nieuwe 
potentiële partners met betrekking tot de 
deelname aan EIT-KIG’s versterken door 
het voortbouwen op bestaande en waar 
nodig het opzetten van nieuwe 
informatienetwerken in heel Europa.

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal op gezette tijden — en ten 
minste twee kaar per jaar — 
bijeenkomsten organiseren van de groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten en de 
betrokken diensten van de Commissie om 
voor een passende informatiestroom en 
communicatie met de lidstaten en op EU-
niveau te zorgen en om de betrokkenen op 
de hoogte te houden van de prestaties en 
de resultaten van de door het EIT 
gefinancierde activiteiten. De groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten zal 
ook voor passende ondersteuning zorgen 
om contacten te leggen tussen door het EIT 
gesteunde activiteiten en nationale 
programma’s en initiatieven, met inbegrip 
van de mogelijke nationale 
medefinanciering van die activiteiten.

Het EIT zal jaarlijkse bijeenkomsten 
organiseren van de groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten en de 
Commissie, het Europees Parlement en 
adviesorganen van de Unie, zoals het 
Comité van de Regio’s en het Economisch 
en Sociaal Comité, om voor een passende 
informatiestroom en communicatie met de 
lidstaten en op EU-niveau te zorgen. De 
groep vertegenwoordigers van de lidstaten 
zal ook voor passende ondersteuning 
zorgen om contacten te leggen tussen door 
het EIT gesteunde activiteiten en nationale 
programma’s en initiatieven, met inbegrip 
van de mogelijke nationale 
medefinanciering van die activiteiten.

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal de alumnigemeenschap van het 
EIT26 (in samenwerking met de raad van 
bestuur van de alumnigemeenschap van het 
EIT) blijven aansturen en in strategisch 
opzicht adviseren om het effect op het 
ondernemerschap, de maatschappelijke 
impact en de permanente betrokkenheid 
van de leden bij door het EIT ondersteunde 
activiteiten te maximaliseren. In de 
periode 2021-2027 zal de 
alumnigemeenschap blijven groeien en 
ook de alumni omvatten die deelnemen 
aan de acties ter ondersteuning van de 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs.

Het EIT zal de alumnigemeenschap van het 
EIT (in samenwerking met de raad van 
bestuur van de alumnigemeenschap van het 
EIT) blijven aansturen en in strategisch 
opzicht adviseren om het effect op het 
ondernemerschap, de maatschappelijke 
impact en de permanente betrokkenheid 
van de leden bij door het EIT ondersteunde 
activiteiten te maximaliseren. Het EIT zal 
beste praktijken analyseren en uitwisselen 
teneinde de alumnigemeenschappen 
verder te ontwikkelen. Alumni moeten 
worden betrokken bij fondsenwerving 
voor de KIG’s en, nog belangrijker, de 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs ondersteunen door 
nieuwe studenten en onderzoekers te 
mentoren.

__________________ __________________
26 De alumnigemeenschap van het EIT 
brengt ondernemers en innovatoren 
samen die hebben deelgenomen aan een 
door een KIG georganiseerd 
onderwijsprogramma of programma ter 
bevordering van ondernemerschap. De 
gemeenschap vertegenwoordigt een 
netwerk van meer dan 5 000 leden.

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot dusver zijn de goede praktijken en de 
lessen van de KIG’s onvoldoende 
gecodificeerd en niet doeltreffend 
verspreid. In zijn ondersteunende functie 
als kennispartner voor beleidsmakers en de 
hele innovatiegemeenschap zal het EIT zijn 
rol als instituut voor innovatie verder 
ontwikkelen, een instituut dat in staat is 
innovatieve praktijken, ervaringen en 

Tot dusver zijn de goede praktijken en de 
lessen van de KIG’s onvoldoende 
gecodificeerd en niet doeltreffend 
verspreid. In zijn ondersteunende functie 
als kennispartner voor beleidsmakers en de 
hele innovatiegemeenschap zal het EIT zijn 
rol als instituut voor innovatie en 
excellentiecentrum verder ontwikkelen, 
een instituut dat in staat is innovatieve 
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resultaten van door het EIT gefinancierde 
activiteiten (onderwijs & opleiding, 
ondersteuning van innovatie en 
ondernemerschap) op te sporen, te 
analyseren, te codificeren, te delen en op 
grotere schaal ingang te doen vinden. Deze 
activiteit zal voortbouwen op de verbanden 
en synergie met de andere initiatieven in 
het kader van de [pijler “Innovatief 
Europa”] van het [voorstel betreffende 
Horizon Europa].

praktijken, ervaringen en resultaten van 
door het EIT gefinancierde activiteiten 
(onderwijs & opleiding, ondersteuning van 
innovatie en ondernemerschap) op te 
sporen, te analyseren, te codificeren, te 
delen en op grotere schaal ingang te doen 
vinden. Deze activiteit zal voortbouwen op 
de verbanden en synergie met de andere 
initiatieven in het kader van de [pijler 
“Innovatief Europa”] van Horizon Europa. 
Om steun van de Unie en het Europees 
Parlement te blijven ontvangen, moet het 
EIT regelmatig briefings voor de leden 
van het Europees Parlement houden. Bij 
deze briefings moeten de onderzoekers en 
partnerbedrijven alsook de leiders en 
managers worden betrokken. Ze moeten 
een gelegenheid vormen voor toezicht en 
uitwisseling van ideeën.

Motivering

Veel leden van het Europees Parlement hebben weten weinig af van het EIT, zijn successen en 
de manier waarop het werkt. Daar moet iets aan worden gedaan.

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit deel bevat een aantal maatregelen om 
het huidige functioneren van het EIT en de 
KIG’s aan te passen en te verbeteren. Een 
doeltreffende en strategische raad van 
bestuur van het EIT zal toezicht op de 
uitvoering van die maatregelen op EIT-
niveau houden en voor de nodige 
stimulansen en controle zorgen — onder 
meer via het proces voor de toewijzing van 
financiering — om ervoor te zorgen dat de 
KIG’s de betrokken maatregelen 
uitvoeren.

Dit deel bevat een aantal maatregelen om 
het huidige functioneren van het EIT en de 
KIG’s aan te passen en te verbeteren. Een 
doeltreffende en strategische raad van 
bestuur van het EIT zal toezicht op de 
uitvoering van die maatregelen op EIT-
niveau houden en voor de nodige 
stimulansen en controle zorgen — onder 
meer via een op prestaties gebaseerd 
proces voor de toewijzing van financiering 
— om ervoor te zorgen dat de KIG’s 
wijzigingen uitvoeren en zich daarbij 
altijd aan de hoogste normen blijven 
houden.
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Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de prestaties en de impact van de 
KIG’s te maximaliseren, zal het EIT 
operationele richtsnoeren verstrekken aan 
en toezicht houden op de KIG’s met het 
oog op de naleving van de beginselen van 
goed beheer, de beginselen en criteria voor 
Europese partnerschappen in het kader van 
de verordening betreffende Horizon 
Europa en de coördinatie met de 
prioriteiten van Horizon Europa.

Om de prestaties en de impact van de 
KIG’s te maximaliseren, zal het EIT 
operationele richtsnoeren verstrekken aan 
en voortdurend toezicht houden op de 
KIG’s met het oog op hun naleving van de 
in de EIT-verordening vastgestelde 
beginselen van goed beheer, de beginselen 
en criteria voor Europese partnerschappen 
in het kader van de verordening 
betreffende Horizon Europa alsook hun 
coördinatie met de prioriteiten van Horizon 
Europa. Passende corrigerende 
maatregelen zullen worden genomen 
ingeval een KIG ondermaats presteert of 
volgens de prestatie-indicatoren 
onvoldoende resultaten levert.

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregelen die tijdens de uitvoering 
voortdurende openheid van de KIG’s en 
transparantie waarborgen, zullen worden 
verbeterd, met name door 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
nieuwe leden op te nemen die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s zullen hun activiteiten ook 
volledig transparant uitvoeren. De KIG’s 
zullen dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners – waaronder een 
groeiend aandeel kmo’s – zich kunnen 
aansluiten op basis van excellentie en 
strategische geschiktheid. Om de 
concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 

Het EIT waarborgt transparantie tijdens 
de uitvoering en voortdurende openheid 
van de KIG’s voor nieuwe leden, met 
name middels geoormerkte financiering 
voor de oprichting van nieuwe 
colocatiecentra. Hiertoe worden 
duidelijke en consistente toegangscriteria 
toegepast voor nieuwe leden die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s zullen hun activiteiten ook 
volledig transparant uitvoeren. De KIG’s 
zullen dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners – waaronder een 
groeiend aandeel kmo’s – zich kunnen 
aansluiten op basis van excellentie en hun 
vermogen om bij te dragen aan innovatie-
ecosystemen op regionaal, nationaal en 
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netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Ten slotte zullen de KIG’s het 
aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan voor 
derden. Al deze maatregelen zullen leiden 
tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

Unieniveau. Om het geografische 
evenwicht te respecteren en de 
concentratie van financiering voor landen 
uit de EU-15 te beperken alsook ervoor te 
zorgen dat de activiteiten van de KIG’s 
kunnen profiteren van een breed netwerk 
van partners, zal de procedure voor het 
opstellen van het businessplan (met 
inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt, waardoor deelname van landen 
uit de EU-13 wordt bevorderd. De KIG’s 
zullen het aandeel oproepen verhogen, met 
name voor innovatieprojecten die 
openstaan voor derden. Al deze 
maatregelen zullen helpen te komen tot 
een toename van het aantal deelnemende 
entiteiten die bij de activiteiten van de 
KIG’s betrokken zijn. Ten slotte brengen 
de KIG’s in hun regelmatige rapportage 
verslag uit over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Wereldwijde kruisbestuiving
Toekomstige vaardigheden zullen kritisch 
denken, mentale flexibiliteit, creativiteit 
en interdisciplinair denken vergen. Het 
EIT zal het succes van Europa 
ondersteunen door een ambitieuze 
kruisbestuiving tussen vakgebieden, met 
name door interactie te bevorderen tussen 
onderzoekers en innovatieleiders in 
diverse KIG’s. Dit kan worden 
bewerkstelligd door jaarlijkse of 
tweejaarlijkse conferenties tussen KIG’s 
op twee of meer vakgebieden (ook met 
deelname van studenten en onderzoekers 
– zie punt 3.1 Kennis- en 
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innovatiegemeenschappen – Steun aan 
bestaande KIG’s).

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter) Betrokkenheid van kmo’s en start-
ups
Aangezien 99 % van alle ondernemingen 
in de Unie kmo’s zijn en aangezien zij in 
de afgelopen vijf jaar ongeveer 85 % van 
de nieuwe banen hebben gecreëerd, moet 
het EIT ervoor zorgen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups participeren als bedrijfspartners 
van KIG’s. Lidgeld is een belangrijke 
financieringsbron voor alle KIG’s, maar 
een evenwichtige deelname van kmo’s is 
essentieel voor de verspreiding van 
innovatie en onderwijs op het gebied van 
ondernemerschap. Met name de deelname 
van kmo’s en start-ups in RIS-landen is 
van cruciaal belang voor de goede 
werking van de KIG’s. Overeenkomstig de 
oorspronkelijke taakomschrijving van het 
EIT zal dit:
1) helpen om maatschappelijke 
problemen in de lidstaten in kaart te 
brengen;
2) lokale groei creëren; en
3) kansen voor geschoolde arbeid in 
de hele Unie verspreiden.
Daartoe moet het EIT bij de selectie van 
nieuwe zakenpartners en tijdens de 
procedure voor het opstellen van de 
bedrijfsplannen strikte beginselen van 
openheid en transparantie hanteren. 
Kmo’s die bij de ontwikkeling van nieuwe 
uitvindingen en innovaties betrokken zijn, 
moeten vooraf gesloten 
aankoopovereenkomsten hebben met 
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grote bedrijven die bij de betreffende KIG 
betrokken zijn.

Motivering

Aangezien 99 % van alle ondernemingen in de EU kmo’s zijn en zij in de afgelopen vijf jaar 
ongeveer 85 % van de nieuwe banen hebben gecreëerd, moet het EIT ervoor zorgen dat kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en start-ups participeren als bedrijfspartners van 
KIG’s. Vooraf gesloten aankoopovereenkomsten zijn een manier om kmo’s bij KIG’s te 
betrekken zonder dat zij al te veel lidgeld hoeven te betalen.

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na een grondige en onafhankelijke studie 
in nauwe samenwerking met de Commissie 
zal het EIT uiterlijk eind 2023 zijn 
betrekkingen bepalen met KIG’s waaraan 
de steunsubsidies in de loop van de 
programmeringsperiode 2021-2027 worden 
stopgezet. Als de eindevaluatie positief is, 
kan het EIT een “memorandum van 
samenwerking” met elke KIG sluiten met 
het oog op de voortzetting van de 
samenwerking na de beëindiging van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst. Dit 
memorandum moet onder meer de rechten 
en verplichtingen omvatten met betrekking 
tot:

Het EIT ontwikkelt algemene beginselen 
voor zijn betrekkingen met de KIG’s na 
beëindiging van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst in 
overeenstemming met het kader van 
Horizon Europa voor Europese 
partnerschappen. Na een grondige en 
onafhankelijke studie in nauwe 
samenwerking met de Commissie zal het 
EIT uiterlijk eind 2023 zijn betrekkingen 
bepalen met KIG’s waaraan de 
steunsubsidies in de loop van de 
programmeringsperiode 2021-2027 worden 
stopgezet. Als de eindevaluatie positief is, 
kan het EIT een “memorandum van 
samenwerking” met elke KIG sluiten met 
het oog op de voortzetting van de 
samenwerking na de beëindiging van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst. Dit 
memorandum moet onder meer de rechten 
en verplichtingen omvatten met betrekking 
tot:

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 6 – alinea 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— het gebruik van het EIT-merk, de 
deelname aan de EIT Awards en aan 
andere door het EIT georganiseerde 
initiatieven;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.5 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Erasmus en het EIT zullen voor 
synergie zorgen tussen hun respectieve 
gemeenschappen. De samenwerking zal 
erop gericht zijn de toegang van Erasmus-
studenten van instellingen voor hoger 
onderwijs van KIG-partners, tot 
zomercursussen van KIG’s of andere 
relevante opleidingsactiviteiten 
(bijvoorbeeld op het gebied van 
ondernemerschap en innovatiebeheer) te 
waarborgen. Daarnaast zal ernaar gestreefd 
worden contacten te leggen met het 
alumninetwerk van de KIG’s.

— Erasmus en het EIT zullen voor 
synergie zorgen tussen hun respectieve 
gemeenschappen. De samenwerking zal 
erop gericht zijn de toegang van Erasmus-
studenten van instellingen voor hoger 
onderwijs van KIG-partners, tot 
zomercursussen van KIG’s of andere 
relevante opleidingsactiviteiten 
(bijvoorbeeld op het gebied van 
ondernemerschap en innovatiebeheer) te 
waarborgen. Daarnaast zal ernaar gestreefd 
worden contacten te leggen met het 
alumninetwerk van de KIG’s. Dit moet ook 
gelden voor lerenden die deelnemen aan 
het leerlingwezen en beroepsopleiding in 
het kader van Erasmus PRO.

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.5 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Waar mogelijk zal voor synergie 
met het initiatief Europese Universiteiten 
worden gezorgd om de educatieve 
activiteiten van het EIT te helpen 
integreren met de bedoeling een 
systemisch effect te sorteren.

— Er zal worden gezorgd voor 
synergie met het initiatief Europese 
Universiteiten om ervoor te zorgen de 
educatieve activiteiten van het EIT deel 
uitmaken van de mainstream en zo een 
positief effect hebben op het onderwijs in 
de lidstaten.
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Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.5 – alinea 6 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Het nieuwe programma Creatief 
Europa zal bijzonder relevant zijn voor de 
activiteiten van een toekomstige KIG op 
het gebied van de culturele en creatieve 
sector. Er zal voor sterke synergie en 
complementariteit met het programma 
worden gezorgd op gebieden als creatieve 
vaardigheden, banen en bedrijfsmodellen.

— Het nieuwe programma Creatief 
Europa zal bijzonder relevant zijn voor de 
activiteiten van een toekomstige KIG op 
het gebied van de culturele en creatieve 
sector. Er zal voor sterke synergie en 
complementariteit met het programma 
worden gezorgd op gebieden als creatieve 
vaardigheden en de erkenning en 
certificering daarvan, met nadruk op de 
ontwikkeling van nieuwe technologie, 
alsook banen, grensoverschrijdende 
mobiliteit, intersectorale benaderingen 
van creativiteit en de ontwikkeling van 
bedrijfsmodellen.

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een nieuwe ondersteunende 
actie opstarten ter vergemakkelijking van 
de oprichting van nieuwe colocatiecentra 
in de lidstaten die niet of onvoldoende zijn 
vertegenwoordigd in de huidige KIG’s.

Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Ambitieuze normen voor de KIG’s 
moeten het beste en meest ambitieuze 
onderzoek en innovatie faciliteren en 
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ondersteunen;

Amendement 50

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ervoor zorgen dat de via zijn 
systeem voor interne monitoring 
verzamelde gegevens, met inbegrip van de 
resultaten van de KIG’s, volledig 
geïntegreerd zijn in het algemene systeem 
voor gegevensbeheer van het programma 
Horizon Europa. Het EIT zal ervoor zorgen 
dat de gedetailleerde gegevens die aan zijn 
monitoring- en evaluatieproces zijn 
ontleend, tijdig beschikbaar worden gesteld 
en toegankelijk zijn in een 
gemeenschappelijke e-databank over de 
uitvoering van Horizon Europa. Daarnaast 
zal het EIT zorgen voor specifieke 
rapportage over kwantitatieve en 
kwalitatieve effecten, onder meer over 
vastgelegde en daadwerkelijk verstrekte 
financiële bijdragen.

Met het oog op meer transparantie en 
openheid zal het EIT ervoor zorgen dat de 
via zijn systeem voor interne monitoring 
verzamelde gegevens, met inbegrip van de 
resultaten van de KIG’s, volledig 
toegankelijk en geïntegreerd zijn in het 
algemene systeem voor gegevensbeheer 
van het programma Horizon Europa. Het 
EIT zal ervoor zorgen dat de gedetailleerde 
gegevens die aan zijn monitoring- en 
evaluatieproces zijn ontleend, tijdig 
beschikbaar worden gesteld en 
toegankelijk zijn in een 
gemeenschappelijke e-databank over de 
uitvoering van Horizon Europa. Daarnaast 
zal het EIT zorgen voor specifieke 
rapportage over kwantitatieve en 
kwalitatieve effecten, onder meer over 
vastgelegde en daadwerkelijk verstrekte 
financiële bijdragen.

Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 7 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Producenten, distributeurs, 
omroepen, bioscopen en alle soorten 
culturele organisaties moeten innoveren 
om nieuwe generaties aan te trekken.

— Kunstenaars, ontwerpers, 
producenten, distributeurs, omroepen, 
bioscopen en alle soorten culturele 
organisaties moeten innoveren om actieve 
deelname in de creatieve sector te 
bevorderen, de betrokkenheid en 
ontwikkeling van publiek van alle 
leeftijden, met name jong publiek, in heel 
Europa en daarbuiten, te ondersteunen en 
nieuwe processen, diensten, culturele 
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inhoud en nieuwe vormen van creatieve 
praktijken met maatschappelijke waarde 
te ontwikkelen.

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 7 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Het gebrek aan ondernemerschap 
en transversale vaardigheden in de CCS28 
treft zowel nieuwe subsectoren als zeer 
rijpe subsectoren die een diepgaande 
digitale transformatie ondergaan. Deze 
vaardigheden zijn nodig voor innovatie en 
van cruciaal belang in het licht van de 
veranderingen op de arbeidsmarkt 
waarmee de sector wordt geconfronteerd.

— Het gebrek aan ondernemerschap 
en transversale vaardigheden in de CCS 
treft zowel nieuwe subsectoren als zeer 
rijpe subsectoren die een diepgaande 
digitale transformatie ondergaan. Deze 
vaardigheden zijn nodig voor innovatie en 
van cruciaal belang in het licht van de 
veranderingen op de arbeidsmarkt 
waarmee de sector wordt geconfronteerd.

__________________ __________________
28 De culturele en creatieve studies zijn 
aan Europese universiteiten vooral 
gericht op het “creatieve deel” en de 
afgestudeerden zijn niet altijd klaar voor 
de moderne arbeidsmarkt, omdat zij niet 
over sectoroverschrijdende vaardigheden 
beschikken (vaardigheden op het gebied 
van ondernemerschap, digitalisering en 
financieel beheer). Wat instellingen voor 
hoger onderwijs betreft, heeft de EU een 
achterstand ten opzichte van de VS op het 
gebied van communicatie- en 
mediastudies (de universiteiten in de EU 
presteren dan weer beter voor meer 
traditionele disciplines, zoals kunst en 
design of podiumkunsten).

Amendement 53

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 7 – alinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Er is maar weinig samenwerking — Er is maar weinig samenwerking 
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tussen onderzoekers onderling en tussen 
onderzoek en bedrijfsleven, er is 
onvoldoende coördinatie op het gebied van 
O&O en er worden te weinig methoden, 
resultaten en beste praktijken uitgewisseld. 
Bovendien is het meeste onderzoek in de 
CCS niet vertaald, waardoor hetzelfde 
onderzoek wordt overgedaan omdat 
onderzoekers vaak niet op de hoogte zijn 
van elkaars projecten.

tussen onderzoekers onderling en tussen 
onderzoek en bedrijfsleven, organisaties 
uit de publieke en derde sector, er is 
onvoldoende coördinatie op het gebied van 
O&O en er worden te weinig methoden, 
resultaten en beste praktijken uitgewisseld. 
Het meeste onderzoek in de CCS is niet in 
de meeste van de officiële talen van de 
Unie vertaald, waardoor hetzelfde 
onderzoek wordt overgedaan omdat 
onderzoekers vaak niet op de hoogte zijn 
van elkaars projecten.

Amendement 54

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 7 – alinea 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Een aanzienlijk deel van de 
regionale prioriteiten voor slimme 
specialisatie in Europa verwijzen naar 
cultuur vanuit verschillende oogpunten 
(bijvoorbeeld cultureel erfgoed, creatieve 
industrieën enz.). Gezien de belangrijke 
rol van cultuur en creativiteit voor de 
economische en sociale ontwikkeling van 
steden en regio’s en het vermogen daarvan 
te helpen om de ongelijkheid in Europa 
verder aan te pakken, is het potentieel van 
de KIG op het gebied van de culturele en 
creatieve sector hoog.

— Een aanzienlijk deel van de 
regionale prioriteiten voor slimme 
specialisatie in Europa verwijzen naar 
cultuur vanuit verschillende oogpunten 
(bijvoorbeeld cultureel erfgoed, 
videogames, mediaproductie, design, 
architectuur enz.). Gezien de belangrijke 
rol van cultuur en creativiteit voor de 
economische en sociale ontwikkeling van 
steden en regio’s en het vermogen daarvan 
te helpen om de ongelijkheid in Europa 
verder aan te pakken, is het potentieel van 
de KIG op het gebied van de culturele en 
creatieve sector hoog.

Amendement 55

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 7 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitdagingen met betrekking tot de 
Europese werkgelegenheid, economische 
veerkracht en slimme groei houden onder 
meer verband met economische kwesties 
zoals werkloosheid (met name 

De culturele en creatieve sector is in staat 
innovatie in andere sectoren van de 
economie te stimuleren. De huidige 
uitdagingen met betrekking tot de Europese 
economische veerkracht en slimme groei 
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jeugdwerkloosheid) en wereldwijde 
concurrentie.

houden onder meer verband met gebrek 
aan innovatie, vaardigheden (met name 
digitale vaardigheden), werkloosheid (in 
het bijzonder jeugdwerkloosheid), gebrek 
aan werkgelegenheid alsook toenemende 
wereldwijde concurrentie.

Amendement 56

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 7 – alinea 4 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— De Europese bedrijfstakken 
worden geconfronteerd met digitalisering 
en globalisering en de sterke invloed 
daarvan op de manier waarop kunstenaars 
hun werken produceren en distribueren en 
in contact met hun publiek treden. De 
ineenstorting van de dvd-markt, de nieuwe 
verwachtingen van de consument en de 
voortdurende machtspositie van de 
studio’s in de VS hebben in combinatie 
met de opkomst van wereldwijde digitale 
giganten zoals Amazon, ITunes, Google en 
Netflix gevolgen gehad voor de traditionele 
waardeketen.

— De Europese culturele en creatieve 
sector wordt geconfronteerd met 
digitalisering en globalisering en de sterke 
invloed daarvan op de manier waarop 
kunstenaars hun werken produceren en 
distribueren en in contact met hun publiek 
treden. De ondergang van traditionele 
formaten, de nieuwe verwachtingen van de 
consument en de toenemende 
marktconcentratie van een klein aantal 
niet-Europese bedrijven hebben in 
combinatie met de opkomst van 
wereldwijde digitale giganten zoals 
Amazon, ITunes, Google en Netflix 
gevolgen gehad voor de traditionele 
waardeketen.

Amendement 57

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot slot impliceert de rol van Europa als 
wereldwijde speler dat de in Europa 
gecreëerde culturele inhoud op grotere 
schaal moet worden verspreid. Europa 
moet concurrerend blijven in de 
wereldwijde digitale wedloop om nieuwe 
technologieën (bijvoorbeeld AI, IoT en 
blockchain) te creëren, waarvoor de CCS 
een belangrijke generator van inhoud, 

Tot slot impliceert de rol van Europa als 
wereldwijde speler dat de in Europa 
gecreëerde culturele inhoud op grotere 
schaal moet worden verspreid. Europa 
moet concurrerend blijven in de 
wereldwijde digitale wedloop om nieuwe 
technologieën (bijvoorbeeld machinaal 
leren en AI, IoT en blockchain) te creëren 
en te ontwikkelen, waarvoor de CCS een 
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producten en diensten wereldwijd is. 
Bovendien draagt de CCS (bijvoorbeeld 
design en architectuur) wereldwijd actief 
bij tot duurzame ontwikkeling en groene 
innovatie, terwijl culturele inhoud 
(literatuur, film en beeldende kunst) de 
aandacht op ecologische problemen kan 
vestigen en het publiek kan informeren.

belangrijke generator van inhoud, 
producten en diensten wereldwijd is. 
Bovendien draagt de CCS (bijvoorbeeld 
design en architectuur) wereldwijd actief 
bij tot duurzame ontwikkeling en groene 
innovatie, terwijl culturele inhoud 
(literatuur, film en beeldende kunst) de 
aandacht op ecologische problemen kan 
vestigen en het publiek kan informeren.

Amendement 58

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EIT-KIG voor de CCS zal met zijn 
holistische en geïntegreerde benadering 
alle bovenvermelde uitdagingen helpen 
aangaan. Door bijna alle sectoren van ons 
leven, onze samenleving en onze economie 
te bestrijken, zal deze KIG zeer relevant 
zijn in termen van economische en 
maatschappelijke effecten en strategische 
mogelijkheden voor zowel economische, 
technologische en sociale innovatie 
ontsluiten.

Een EIT-KIG voor de CCS zal met zijn 
holistische en geïntegreerde benadering 
ernaar streven de bovenvermelde 
uitdagingen aan te pakken. Door bijna alle 
sectoren van ons leven, onze samenleving 
en onze economie te bestrijken, zal deze 
KIG zeer relevant zijn in termen van 
economische en maatschappelijke effecten 
en strategische mogelijkheden voor zowel 
economische, technologische en sociale 
innovatie ontsluiten.

Amendement 59

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op cultuur gebaseerde en door creativiteit 
gestuurde innovaties stimuleren het 
Europese concurrentievermogen, hetzij 
rechtstreeks door nieuwe ondernemingen 
en banen te creëren, hetzij onrechtstreeks 
door sectoroverschrijdende voordelen voor 
de economie in het algemeen te creëren, de 
levenskwaliteit te verbeteren en Europa 
aantrekkelijker te maken. De CCS — die 
reeds meer dan 12 miljoen mensen in de 
EU werk verschaft, oftewel 7,5 % van alle 

Op cultuur gebaseerde en door creativiteit 
gestuurde innovaties spelen in op 
maatschappelijke uitdagingen en 
stimuleren het Europese 
concurrentievermogen, hetzij rechtstreeks 
door nieuwe ondernemingen, organisaties 
en banen te creëren, hetzij onrechtstreeks 
door sectoroverschrijdende voordelen voor 
de economie in het algemeen te creëren, de 
levenskwaliteit te verbeteren en Europa 
aantrekkelijker te maken. De CCS – die 
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mensen met een baan in de EU — wordt 
steeds meer gezien als een nieuwe bron van 
werkgelegenheid en slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

meer dan 12 miljoen mensen in de EU 
werk verschaft, oftewel 7,5 % van alle 
mensen met een baan in de EU – wordt 
steeds meer gezien als een nieuwe bron van 
werkgelegenheid en slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

Amendement 60

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – hoofdstuk 6 – hoofdstuk 9 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG van het EIT voor de CCS is het 
meest geschikt om de bovenvermelde 
belangrijke economische en 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 
Creativiteit is een belangrijke motor voor 
innovatie en een KIG voor de CCS kan het 
potentieel van op cultuur gebaseerde 
creativiteit aanboren en het 
concurrentievermogen en de slimme groei 
in Europa helpen versterken.

Een EIT-KIG voor de CCI is het meest 
geschikt om de bovenvermelde belangrijke 
economische, sociale en maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan. Creativiteit is een 
belangrijke motor voor innovatie en een 
KIG voor de CCS kan het potentieel van 
artistieke, op cultuur gebaseerde 
creativiteit aanboren en het sociale model, 
het wereldwijde concurrentievermogen en 
slimme en duurzame groei in Europa 
helpen versterken.
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