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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. 

Det 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 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 
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blive lanceret i 2022 

 og vil være inden for kulturelle og kreative industrier 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 industrier 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 kulturelle og kreative industriers 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.

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 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 

(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 
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 
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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.

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 ændringerne 
foretages alle relevante steder).

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11a (ny)

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 i forhold 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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) De kulturelle og kreative 
industrier 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 industrier er dog 
stadig en meget fragmenteret sektor, og 
innovatører og virksomhedsskabere 
mangler de nødvendige iværksætter- og 
innovationsfærdigheder. Et VIF – 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 industrier 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 industrier 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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Et EIT-VIF for kulturelle og 
kreative industrier bør styrke 
netværksmuligheder, samarbejde, 
medskabelse og overførsel af knowhow 
mellem uddannelse, forskning og 
erhvervsliv inden for de kulturelle og 
kreative sektorer og i forhold til 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 
stille forskere og studerende til rådighed 
inden for mange fagområder (bl.a. kunst, 
humaniora, erhvervsliv, 
samfundsvidenskab og anvendt 
videnskab) såvel som iværksættere inden 
for de kulturelle og kreative industrier og 
andre sektorer - med den viden og de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
levere innovative løsninger og omsætte 
dem til nye forretningsmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 

1) "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 
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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

som reaktion på samfundsmæssige, 
økonomiske eller kulturelle 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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 7

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 

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
(SID): et dokument, der fastlægger EIT's 
langsigtede strategi og prioriteter og 
fastlægger dets mål, nøgleaktioner, evne 
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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

til at generere den størst mulige merværdi 
på innovationsområdet, forventede 
resultater og nødvendige ressourcer over 
en periode på syv år dækkende den 
respektive FFR

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 8

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, navnlig 
ved at tiltrække og integrere nye partnere 
i VIF'erne

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 9

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-

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

Or. en

Ændringsforslag 10

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 fremme bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af alle medlemsstaternes og 
Unionens videnskabelige, økonomiske, 
teknologiske og samfundsmæssige 
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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 11

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.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Overordnede målsætninger

EIT's specifikke mål er:
a) at styrke bæredygtige 
udfordringsbaserede 
innovationsøkosystemer i hele Europa, 
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. Gennemførelsen vil 
finde sted via støtte til VIF'er og EIT-
koordinerede aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 b
Specifikke mål

EIT's specifikke mål er:
a)  at øge VIF'ernes virkninger og 
integreringen af videntrekanten
b) at øge innovationskapaciteten i 
den videregående uddannelsessektor ved 
at fremme de videregående 
uddannelsesinstitutioner
c) at øge EIT's regionale rækkevidde 
for at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele Unionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 14

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 
prioriteterne 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. SID 
tilpasses målene, den strategiske flerårige 
planlægning, rapportering, overvågning 
og evaluering samt andre krav i Horisont 
Europa og tager hensyn til resultaterne af 
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den overvågning og evaluering af EIT, der 
er omhandlet i artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 15

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-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 .

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvælge og udpege VIF'er inden 
for de prioriterede områder i 

c) iværksætte nye VIF'er, der tager 
hensyn til den strategiske planlægning af 
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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

Horisont Europa og budgettet for EIT for 
hver regnskabsperiode inden 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 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 17

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 18

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 19

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 EU-
programmer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning
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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:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 21

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 oprettelse af innovative 
nystartede virksomheder og udvikling af 
innovative virksomheder i 
komplementaritet med EIC og InvestEU-
programmet ("InvestEU"), der fuldt ud 
integrerer dimensionerne videregående 
uddannelse og forskning med henblik på at 
opnå en kritisk masse og fremmer 
formidling og udnyttelse af resultaterne

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.
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Ændringsforslag 22

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 23

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 24

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 25

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

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 26

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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
VIF'er på området for kulturelle og 

kreative industrier
1. I perioden 2021-2027 vil der blive 
iværksat et nyt VIF på området for 
kulturelle og kreative industrier med 
henblik på at frigøre kulturbaseret 
kreativitet og bidrage til at styrke Europas 
konkurrenceevne og intelligent vækst.
2. VIF'et for kulturelle og kreative 
industrier virker for at:
a) mindske opsplitningen af 
innovationslandskabet inden for de 
kulturelle og kreative sektorer ved at 



PE644.884v01-00 20/26 PA\1194442DA.docx

DA

fremme oprettelsen af 
innovationsøkosystemer, der forbinder 
aktører og netværk på tværs af sektorer og 
fagområder på lokalt, regionalt, nationalt 
og EU-plan
b) uddanne den næste generation af 
innovatorer inden for de kulturelle og 
kreative sektorer ved at udstyre dem med 
de iværksættermæssige og tekniske 
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 forbedrer livskvaliteten og 
er til gavn for Unionens borgere
d) fremme skabelsen og udviklingen 
af nye projekter inden for de kulturelle og 
kreative sektorer ved at tilvejebringe 
investeringer og langsigtede tilsagn fra 
erhvervslivet
e) 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 
industrier i andre økonomiske sektorer
f) styrke Unionens position som 
global aktør inden for de kulturelle og 
kreative industrier ved at udnytte 
europæernes kreativitet og kulturelle 
mangfoldighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 28

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 29

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 
fastlægges i den respektive FFR.

EIT kan modtage yderligere finansielle 
midler fra andre EU-programmer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 6 – del 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 

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 
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disse, finder anvendelse på EIT's personale. 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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag 31

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 
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partnerskaber. EIT intensiverer sine 
bestræbelser for 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 
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 
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udviklingen af menneskelig kapital og 
innovation (f.eks. COST, ESF+, 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 
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 virker VIF for kulturelle og 
kreative industrier for at skabe stærk 
synergi 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 industrier 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 vil, hvor det er muligt, 
blive sikret 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 
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samlokaliseringscentre skal samarbejde 
med de europæiske digitale 
innovationsknudepunkter for at støtte den 
digitale omstilling af industri og 
organisationer i den offentlige sektor. Et 
fremtidigt VIF for kulturelle og kreative 
industrier kan også levere værdifulde 
horisontale input på tværs af de 
forskellige aktiviteter, der skal 
gennemføres i klyngen [Det digitale 
område og industri], navnlig med hensyn 
til de fremstillingsteknologier, hvor 
behovet for at udvikle nye produkter er 
stærkt afhængigt af de kulturelle og 
kreative industrier.
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.
6. Synergier med Et Kreativt Europa: 
Programmet Et Kreativt Europa er 
specifikt relevant for VIF'ernes aktiviteter 
i forbindelse med de kulturelle og kreative 
industrier, da det vælger indsatsområder 
og specifikke indkaldelser, der afspejler 
nogle af de udfordringer, som sektoren 
står over for (f.eks. færdigheder og 
beskæftigelse i de kulturelle og kreative 
industrier, forretningsmodeller). Derfor 
skal der udvikles stærke synergier og 
komplementaritet mellem VIF'et for de 
kulturelle og kreative industrier og Et 
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kreativt Europa. 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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.


