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KORT BEGRUNDELSE

 Ordføreren opfordrer til, at der fastsættes en høj standard for innovation i den lovgivning, der 
regulerer EIT i den nye strategiske innovationsdagsorden (SID) for 2021-2027.

Selv om iværksætter- og erhvervsuddannelse er af afgørende betydning, er EIT også et 
teknologisk institut. Videnskabelig og teknisk opfindelse er også grundlaget for den bedste og 
varige innovation. Teknisk uddannelse bør derfor også være et vigtigt fokus for alle VIF'er og 
videregående uddannelsesinstitutioner, der er involveret i instituttet.

1. SID fastlægger EIT's strategi, mål og prioriteter for perioden 2021-2027 og fastlægger de 
vigtigste foranstaltninger, mål og ressourcer, der er nødvendige for denne periode. 

2. Den sikrer, at EIT er i overensstemmelse med Horisont Europa.

3. Den sikrer samarbejde og supplerende foranstaltninger med andre relevante EU-
programmer, -prioriteter og -forpligtelser.

4. Den indfører også modellen for en regional innovationsordning (RIS), som bidrager til en 
øget geografisk balance.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og EIT's rolle med hensyn til at fremme 
EU's konkurrenceevne gennem sin støtte til innovationsøkosystemet, for så vidt som instituttet 
med succes har bidraget til væksten i "videntrekanten". 

EIT er en af de vigtigste drivkræfter for målrettet innovation, der er i stand til at håndtere 
udfordringer for samfundet på områder som f.eks.: bæredygtig innovation innovation og 
erhvervsmæssige færdigheder med henblik på livslang læring høje standarder for teknisk og 
iværksætterorienteret videregående uddannelse nye markedsorienterede løsninger til 
imødegåelse af globale udfordringer synergier og merværdi gennem hele Horisont Europa-
programmet.

Ordføreren noterer sig nogle betydelige succeser, navnlig fra: 

- VIF InnoEnergy — Energilagring — "Curved graphene" ultrakapacitorer til bil- og 
flyindustrien, som kan lades op på mindre end 2 sekunder med en levetid på mere end 1 
mio. anvendelser,

- VIF ClimateChange — energiudnyttelse — automatisk klimakontrolanordning — nu den 
største konkurrent til Google Nest i Europa,

- VIF Sundhed — mobile enheder, der gør det muligt at forudsige langvarige medicinske 
tilstande, såsom Alzheimers sygdom og atrieflimren.

Ordføreren anerkender de positive resultater af de eksisterende VIF'er og opfordrer EIT til 
fortsat at fremme deres vækst og indvirkning og ledsage deres overgang til finansiel 
bæredygtighed, når partnerskabsrammeaftalerne udløber.
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Ordføreren glæder sig over den foreslåede lancering af et nyt VIF inden for kulturelle og 
kreative industrier i 2021 med henblik på at frigøre kulturbaseret kreativitet, navnlig digital og 
teknologisk udvikling, og bidrage til at styrke Europas konkurrenceevne og intelligent vækst.

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 afgørelse
Artikel 1 – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genstand

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske innovationsdagsorden for 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi for perioden 2021-2027 som 
anført i bilaget vedtages hermed.

Denne afgørelse fastlægger den 
strategiske innovationsdagsorden ("SID") 
for Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi ("EIT") for perioden 2021-
2027.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)



PA\1194718DA.docx 5/62 PE644.924v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 1a
SID's mål

1. SID fastlægger EIT's strategi, mål og 
prioriteter for perioden 2021-2027 og 
fastlægger de vigtigste foranstaltninger, 
mål og ressourcer, der er nødvendige for 
denne periode.
2. Den sikrer, at EIT er i 
overensstemmelse med Horisont Europa.
3. Den sikrer samarbejde og 
komplementaritet med andre relevante 
EU-programmer, -prioriteter og -
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
EIT's generelle mål

EIT fremmer bæredygtig økonomisk 
vækst i Europa ved at levere 
videnskabelig, økonomisk, teknologisk og 
samfundsmæssig innovation i 
medlemsstaterne i hele Unionen. Dets 
generelle mål er:
a) at styrke bæredygtige 
udfordringsbaserede 
innovationsøkosystemer i hele Europa, 
som bidrager til at imødegå globale 
udfordringer
b) at fremme udviklingen af tekniske 
iværksætter- og innovationsfærdigheder i 
et livslangt læringsperspektiv, herunder at 
øge kapaciteten hos Unionens 
videregående uddannelsesinstitutioner i 
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hele Unionen og støtte deres 
iværksættermæssige omstilling og
c) at indføre nye løsninger på globale og 
samfundsmæssige udfordringer for 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1c
EIT's specifikke mål

EIT's specifikke mål er:
a) at øge videns- og 
innovationsfællesskabernes (VIF) 
virkninger og integreringen af 
videntrekanten
b) at øge den videnskabelige, tekniske og 
innovative kapacitet i den videregående 
uddannelsessektor og
c) at øge EIT's regionale rækkevidde for 
at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1d
Prioriteter for videns- og 

innovationsfællesskaberne
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1. EIT fungerer hovedsagelig gennem 
VIF'er.
2. EIT konsoliderer de eksisterende 
VIF'er, fremmer deres vækst og 
indvirkning og ledsager deres overgang til 
finansiel bæredygtighed, når 
partnerskabsrammeaftalerne udløber.
3. EIT yder støtte til VIF'er, der arbejder 
med porteføljer af aktiviteter inden for 
videntrekanten, gennem:
a) uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på 
at uddanne den næste generation af 
talenter, herunder udformning og 
gennemførelse af programmer, der har 
fået tildelt EIT-mærket, navnlig på 
kandidat- og ph.d.-niveau
b) aktiviteter til støtte for innovation med 
henblik på at udvikle innovative 
produkter, processer og tjenester, der 
imødekommer en specifik 
forretningsmulighed og
c) virksomhedsetablering og -
støtteaktiviteter såsom 
acceleratorordninger for at hjælpe 
iværksættere med at omsætte deres idéer 
til vellykkede projekter og sætte skub i 
væksten.
4. EIT tilstræber at udvide de eksisterende 
VIF'ers ambitioner og fremme den 
højeste kvalitet af videnskabelig og 
teknisk forskning og innovation i nye 
innovationsfællesskaber. EIT vil navnlig:
a) definere områder og fremme stærkere 
samarbejde på tværs af VIF'erne om 
emner af strategisk og politisk relevans og
b) sikre, at VIF'erne udvikler og 
gennemfører en strategi for at skabe 
samarbejde og synergi med relevante 
europæiske partnerskaber og andre 
relevante EU-initiativer og -programmer.
5. EIT øger sine regionale virkninger 
yderligere gennem øget åbenhed over for 
potentielle partnere og interessenter og en 
bedre koordineret regional strategi for 



PE644.924v01-00 8/62 PA\1194718DA.docx

DA

VIF'er, herunder forbindelser til de 
relevante strategier for intelligent 
specialisering og RIS. EIT vil navnlig:
a) sikre, at VIF'erne har en inklusiv 
tilgang, der tilstræber at styrke deres 
forbindelser med nationale, regionale og 
lokale innovationsaktører og
b) sikre, at EIT-RIS-aktiviteterne skaber 
øgede virkninger på regionalt niveau og 
fuldt ud integreres i VIF'ernes flerårige 
strategier
6. EIT iværksætter 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 potentiale og merværdi med henblik 
på at imødegå nye og kommende globale 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 1 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1e
Lancering af et nyt VIF på området for 

kulturelle og kreative industrier
1. I perioden 2021-2027 vil der blive 
lanceret 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 vil:
a) fremme teknisk innovation ved at 
forbinde erhvervslivet og forskningen på 
tværs af sektorer og fagområder på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt på EU-
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plan
b) uddanne den næste generation af 
innovatorer inden for de kulturelle og 
kreative sektorer ved at udstyre dem med 
de iværksættermæssige, tekniske og 
digitale færdigheder, der er nødvendige 
for at trives i et miljø under hastig 
forandring
c) bidrage til udviklingen af de rette 
rammebetingelser for at omdanne idéer til 
ny teknologisk udvikling og social 
innovation, der vil forbedre livskvaliteten 
og være til gavn for Unionens borgere
d) 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 og
f) styrke Unionens position som global 
aktør inden for de kulturelle og kreative 
industrier ved at udnytte EU-borgernes 
kreativitet og kulturelle mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 1 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1f
Budget

1. EIT's indtægter består af et bidrag fra 
Unionen. EIT's indtægter kan også 
omfatte et bidrag fra andre private og 



PE644.924v01-00 10/62 PA\1194718DA.docx

DA

offentlige kilder.
2. Unionens bidrag for perioden 2021-
2027 ydes i form af et finansielt bidrag på 
4 % fra det samlede budget for Horisont 
Europa og skal dække:
a) Udgifterne til de nuværende otte 
VIF'er
b) lancering af en ny VIF for kulturelle 
og kreative industrier
c) iværksættelse af en ny støtte- og 
koordineringsforanstaltning for EIT og
d) administrationsudgifter.
3. EIT kan modtage yderligere finansielle 
ressourcer fra andre EU-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 1 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1g
Samarbejde med andre programmer

EIT samarbejder med og støtter andre 
EU-programmer eller -instrumenter, 
herunder ved at øge sin støtte til VIF'erne 
i deres planlægnings- og 
gennemførelsesaktiviteter. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne strategiske innovationsdagsorden I denne strategiske innovationsdagsorden 
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(SID) fastsættes strategien og prioriteterne 
for Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi (EIT) for perioden 2021-
2027. Den er EIT's vigtigste politiske 
dokument for den næste 
programmeringsperiode og definerer dets 
mål, nøgleforanstaltninger, forventede 
resultater og de nødvendige ressourcer. 
SID sikrer den nødvendige tilpasning af 
EIT i forhold til [forslaget om Horisont 
Europa], som er EU's rammeprogram til 
støtte for forskning og innovation i 
perioden 2021-2027. Den sikrer også 
passende synergi og komplementaritet 
mellem EIT's aktiviteter og andre EU-
initiativer, -politikker og -instrumenter.

(SID) fastsættes strategien og prioriteterne 
for Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi (EIT) for perioden 2021-
2027, et program for original teknisk 
forskning, opfindelse og innovation for at 
imødekomme samfundenes behov. Den er 
EIT's vigtigste politiske dokument for den 
næste programmeringsperiode og sætter 
højere standarder med ambitiøse mål og 
definerer nøgleforanstaltninger, 
målresultater og de nødvendige ressourcer. 
SID sikrer den nødvendige tilpasning af 
EIT i forhold til Horisont Europa, som er 
Unionens rammeprogram for forskning og 
innovation i perioden 2021-2027, samt 
med andre relevante EU-programmer, 
prioriteter og forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SID tager hensyn til den strategiske 
planlægning af Horisont Europa for at 
sikre, at der er overensstemmelse med 
rammeprogrammets aktiviteter og andre 
relevante EU-programmer og 
sammenhæng med EU's prioriteter og 
forpligtelser, og øge komplementariteten 
og synergien med nationale og regionale 
finansieringsprogrammer og -prioriteter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet af dette afsnit blev medtaget i bilaget, nr. 1, stk. 1, for klarhedens skyld.
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT blev oprettet i 2008 med det formål at 
bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og 
konkurrenceevne gennem styrkelse af 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions innovationskapacitet. Instituttet har 
været banebrydende inden for integrering 
af uddannelse, erhvervsliv og forskning 
(videntrekanten) og lægger stor vægt på 
iværksættertalent og 
innovationsfærdigheder. 
Midtvejsevalueringen af EIT i 2018 
bekræftede, at der ligger et velbegrundet 
overordnet rationale bag oprettelsen af 
EIT, og at modellen for 
innovationsbaseret integrering af 
videntrekanten fortsat er relevant.

EIT blev oprettet i 2008 for at bidrage til 
bæredygtig økonomisk vækst og 
konkurrenceevne gennem styrkelse af 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions innovationskapacitet. Instituttet har 
været banebrydende inden for integrering 
af uddannelse, erhvervsliv og teknisk 
forskning (videntrekanten) og lægger stor 
vægt på iværksættertalent og 
innovationsfærdigheder.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et årti efter EIT's oprettelse er 
innovationshastigheden steget dramatisk. 
Innovation ændrer de økonomiske sektorer, 
griber ind i de eksisterende virksomheder 
og skaber hidtil usete muligheder. 
Ændringer i den økonomiske verdensorden 
og stigende international konkurrence gør 
EU mere og mere afhængigt af talent og 
evnen til at innovere. Fælles udformning, 
samarbejde og medskabelse på tværs af 
fagområder og mellem uddannelse, 
erhvervsliv og forskning har aldrig haft så 
stor betydning som i dag, når det gælder 
om at bidrage til at imødegå de globale 

Et årti efter EIT's oprettelse er 
innovationshastigheden steget dramatisk. 
Innovation ændrer de økonomiske sektorer, 
griber ind i de eksisterende virksomheder 
og skaber hidtil usete muligheder. 
Ændringer i den økonomiske verdensorden 
og stigende international konkurrence gør 
EU mere og mere afhængigt af talent og 
evnen til at innovere. Unionen har brug 
for en ambitiøs kønsafbalanceret 
strategisk innovationsdagsorden for at 
kunne klare udfordringerne i en stadig 
mere globaliseret verden, navnlig inden 
for digital omstilling, klimaændringer og 
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udfordringer, som er forbundet med 
klimaændringer og ikke-bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, digital 
omstilling, demografiske ændringer eller 
fremtidens sundhedspleje og fødevarer.

ikkebæredygtig brug af naturressourcer, 
demografiske ændringer og fremtiden for 
sundhedspleje og fødevarer. 
Midtvejsevalueringen af EIT i 2018 
bekræftede, at der ligger et velbegrundet 
overordnet rationale bag oprettelsen af 
EIT, og at modellen for 
innovationsbaseret integrering af 
videntrekanten fortsat er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – afsnit 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med [Horisont Europa-forslaget] om et 
nyt rammeprogram til støtte for forskning 
og innovation i perioden 2021-2027 afgav 
Kommissionen et fast tilsagn om at øge 
Europas innovationspotentiale for at være i 
stand til at reagere på fremtidens 
udfordringer. EIT's særlige rolle med 
hensyn til at fremme innovation ved at 
samle erhvervsliv, uddannelse, forskning, 
offentlige myndigheder og civilsamfundet 
styrkes i kraft af dets positionering inden 
for [søjlen "Et innovativt Europa"] i 
[forslaget om Horisont Europa]. 
[Forslaget om Horisont Europa] afspejler 
EU's voksende ambitioner med hensyn til 
innovation og behovet for at levere 
resultater på dette område.

Med Horisont Europa afgav 
Kommissionen et fast tilsagn om at øge 
Europas innovationspotentiale for at være i 
stand til at reagere på fremtidens 
udfordringer. EIT's særlige rolle med 
hensyn til at fremme innovation ved at 
samle erhvervsliv, uddannelse, forskning, 
offentlige myndigheder og civilsamfundet 
styrkes i kraft af dets positionering inden 
for [søjlen "Et innovativt Europa"] 
Horisont Europa. Horisont Europa 
afspejler EU's voksende videnskabelige og 
tekniske ambitioner. EIT bør tilvejebringe 
den nødvendige ekspertise inden for 
uddannelse, iværksætteri og teknisk 
innovation med henblik på at nå et nyt 
ambitionsniveau .

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Siden oprettelsen har EIT gradvist 
etableret sig som et effektivt instrument til 
at imødegå samfundsmæssige 
udfordringer. EIT fungerer primært 
gennem videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er), som er 
europæiske partnerskaber i stor skala 
mellem uddannelses-, erhvervs- og 
forskningsorganisationer. Der er i 
øjeblikket otte VIF'er, som gennemfører 
aktiviteter inden for følgende områder: 
klimaændringer, digital omstilling, 
energi, fødevarer, sundhed, råmaterialer, 
mobilitet i byerne og fremstilling med høj 
værditilvækst (se figur 2).

Siden det blev oprettet, har EIT gradvist 
etableret sig som et effektivt instrument til 
at håndtere samfundsmæssige udfordringer 
gennem praktiske, innovative produkter 
og tjenesteydelser i medlemsstaterne 
og/eller opnåelse af indtægter.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert enkelt VIF er organiseret omkring 
fem til ti samlokaliseringscentre2, hvis 
formål er at fungere som geografiske 
knudepunkter for den praktiske integrering 
af videntrekanten. De er organiseret og 
struktureret i overensstemmelse med deres 
respektive nationale og regionale 
innovationskontekst og bygger på et 
paneuropæisk netværk af eksisterende 
laboratorier, kontorer eller campusser hos 
VIF'ernes centrale partnere.

Hvert enkelt VIF er organiseret omkring 
fem til ti samlokaliseringscentre2, hvis 
formål er at fungere som geografiske 
knudepunkter for den praktiske integrering 
af videntrekanten. De er organiseret og 
struktureret i overensstemmelse med deres 
respektive nationale og regionale 
innovationskontekst og bygger på et 
paneuropæisk netværk af eksisterende 
laboratorier, kontorer eller campusser hos 
VIF'ernes partnere.

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

2 Et "samlokaliseringscenter" er et 
geografisk område, hvor de vigtigste VIF-
partnere i videntrekanten er placeret, og 
hvor de let kan interagere for således at 
udgøre knudepunktet for VIF'ernes 
aktivitet på dette område.
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Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'ernes formål er at forvalte 
videntrekantens aktivitetsporteføljer 
gennem:

udgår

— Uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på 
at uddanne den næste generation af 
talenter, herunder udformning og 
gennemførelse af programmer, der har 
fået tildelt EIT-mærket3, navnlig på 
kandidat- og ph.d.-niveau
— Aktiviteter til støtte for innovation 
med henblik på at udvikle innovative 
produkter, processer og tjenester, der 
imødekommer en specifik 
forretningsmulighed
— Virksomhedsetablering og -
støtteaktiviteter såsom 
acceleratorordninger for at hjælpe 
iværksættere med at omsætte deres idéer 
til vellykkede projekter og sætte skub i 
væksten.
__________________
3 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
"learning by doing"-programmer.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er flyttet til afgørelsens dispositive del i artikel 1c.
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelse, udvikling af talent og 
færdigheder er kernen i EIT-modellen. 
Ingen andre EU-tiltag på 
innovationsområdet inddrager 
videregående uddannelse i 
innovationsværdikæden i samme omfang 
som EIT. EIT's uddannelsesdagsorden er 
nøglen til at udvikle højtkvalificerede 
innovative iværksættere. I 2017 havde 
mere end 1 700 personer med en 
videregående uddannelse gennemført et 
EIT-mærket master- og/eller ph.d.-
program, og tusinder har deltaget i 
innovative 
iværksætteruddannelsesaktiviteter og -
formater.

Teknisk uddannelse, udvikling af talent og 
færdigheder er kernen i EIT-modellen. 
Ingen andre EU-tiltag på 
innovationsområdet inddrager 
videregående uddannelse i 
innovationsværdikæden i samme omfang 
som EIT. EIT's uddannelsesdagsorden er 
nøglen til at udvikle højtkvalificerede 
innovative iværksættere. EIT bør fungere 
som et ekspertisecenter for generering af 
forskere og iværksættere. I 2018 havde 
2379 studerende gennemført et EUT-
mærket master- eller ph.d.-program fra de 
første fem videns- og 
innovationsfællesskaber. Tusinder flere 
har deltaget i iværksætteraktiviteter og 
innovative uddannelsesaktiviteter og -
formater. VIF'erne har ydet støtte til 806 
nystartede virksomheder i de bredere 
samfund.

Or. en

Begrundelse

Data baseret på oplysninger fra EIT i deres publikation "Making innovation happen". Der 
forelå ingen tal for VIF'en for fødevarer, VIF'en for produktion og VIF'en for mobilitet i 
byerne.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med EIT's tilgang bidrages der både til 
trinvise og disruptive innovationer, til 
effektivt at håndtere markedssvigt og 
hjælpe med at omstille industrien. Den gør 

Med EIT's tilgang bidrages der både til 
trinvise og disruptive innovationer for 
effektivt at håndtere markedssvigt og 
hjælpe med at omstille industrien. Den gør 
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det muligt at opstille langsigtede 
forretningsstrategier med henblik på at 
imødegå globale udfordringer og bidrager 
til at skabe de rammebetingelser, der er 
afgørende for, at et velfungerende 
innovationsøkosystem kan vokse, og 
innovationen trives.

det muligt at opstille langsigtede 
forretningsstrategier med henblik på at 
imødegå globale udfordringer og bidrager 
til at skabe de rammebetingelser, der er 
afgørende for, at et velfungerende 
innovationsøkosystem kan vokse, og 
innovationen trives.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.2 – afsnit 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med sine otte VIF'er og deres 1 000 
partnere fra erhvervslivet og forsknings- og 
uddannelsesmiljøet er EIT det største EU-
støttede innovationsøkosystem. EIT har 
støttet over 1 200 nye virksomheder og 
innovative projekter, hvilket har ført til, at 
disse virksomheder har tiltrukket ekstern 
finansiering på over 890 mio. EUR, og at 
over 6 000 job er blevet skabt af de nye 
virksomheder, der har fået støtte. Mere end 
50 % af VIF-partnerne er fra 
erhvervssektoren (industrien, SMV'er og 
nye virksomheder), hvilket understreger 
den nære relation til markedet. Stigningen i 
antallet af partnere i hvert VIF viser EIT-
modellens tiltrækningskraft og langsigtede 
potentiale. I 2019 deltager over 600 
virksomheder, 250 videregående 
uddannelsesinstitutioner, 200 
forskningsorganisationer og mere end 50 
civilsamfundsorganisationer og 
myndigheder i EIT's VIF'er.

Med sine otte VIF'er og deres 1 000 
partnere fra erhvervslivet og forsknings- og 
uddannelsesmiljøet er EIT det største EU-
støttede innovationsfællesskab. EIT har 
støttet over 1 200 nye virksomheder og 
innovative projekter, hvilket har ført til, at 
disse virksomheder har tiltrukket ekstern 
finansiering på over 890 mio. EUR, og at 
over 6 000 job er blevet skabt af de nye 
virksomheder, der har fået støtte. Mere end 
50 % af VIF-partnerne er fra 
erhvervssektoren (industrien, SMV'er og 
nye virksomheder), hvilket understreger 
den nære relation til markedet. Stigningen i 
antallet af partnere i hvert VIF viser EIT-
modellens tiltrækningskraft og langsigtede 
potentiale. I 2019 deltager over 600 
virksomheder, 250 videregående 
uddannelsesinstitutioner, 200 
forskningsorganisationer og mere end 50 
civilsamfundsorganisationer og 
myndigheder i EIT's VIF'er.

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT er en del af den overordnede ramme 
for Horisont Europa, der bl.a. har til 
formål at skabe videnskabelige, 
økonomiske/teknologiske og 
samfundsmæssige virkninger for 
derigennem at styrke Unionens 
videnskabelige og teknologiske grundlag; 
opfylde Unionens strategiske politiske 
prioriteter, fremme dens konkurrenceevne 
i alle medlemsstater, herunder i 
industrien, og bidrage til at tackle globale 
udfordringer, herunder målene for 
bæredygtig udvikling. En af de vigtigste 
forudsætninger for, at denne opgave kan 
lykkes, er at imødekomme det vedvarende 
behov for at øge innovationskapaciteten i 
hele Unionen. Der er især tre udfordringer, 
som EU står over for, og som vil være 
retningsvisende for EIT's aktiviteter i 
2021-2027, hvilket er afspejlet i de 
generelle mål.

Målet med EIT er at fremme bæredygtig 
økonomisk vækst i Europa ved at levere 
videnskabelig, økonomisk, teknologisk og 
samfundsmæssig innovation i 
medlemsstaterne i hele Unionen. Der er 
især tre udfordringer, som EU står over for, 
og som vil være retningsgivende for EIT's 
aktiviteter i 2021-2027, hvilket er afspejlet 
i de generelle mål, dvs.:

1) at styrke bæredygtig innovation i hele 
Europa
2) at fremme udviklingen af iværksætter- 
og innovationsfærdigheder i et livslangt 
læringsperspektiv og støtte den 
iværksætterorienterede omstilling af 
universiteterne i Unionen og
3) at indføre nye løsninger på globale 
samfundsmæssige udfordringer for 
markedet
En central betingelse for at få succes med 
disse bestræbelser og for at øge 
innovationskapaciteten i hele Unionen vil 
være evnen til at få gang i teknisk 
uddannelse og iværksætteruddannelse. 
Som nævnt ovenfor er der især tre 
udfordringer, som Unionen står over for, 
og som vil være retningsvisende for EIT's 
aktiviteter i 2021-2027, hvilket er afspejlet 
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i de generelle mål.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det andet er fysisk nærhed en central 
forudsætning for innovation. Initiativer, der 
tager sigte på at udvikle 
innovationsnetværk og levere tjenester, der 
understøtter skabelse, udveksling og 
overførsel af viden, spiller en central rolle 
med hensyn til at fremme samspillet 
mellem erhvervslivet, den akademiske 
verden, forskningsorganisationer, 
myndigheder og enkeltpersoner. Der er dog 
betydelige variationer i forsknings- og 
innovationsresultaterne i EU, hvilket 
fremgår af den årlige europæiske 
resultattavle for innovation. Det har 
afgørende betydning, at der er tale om 
inklusiv innovation, som er forankret i 
lokalområderne. Takket være deres 
"stedbaserede tilgang" er EIT's aktiviteter 
velegnede til at bidrage til en styrkelse af 
de lokale innovationsøkosystemer.

For det andet er tæt fysisk nærhed en 
central forudsætning for innovation. 
Initiativer, der tager sigte på at udvikle 
innovationsnetværk og levere tjenester, der 
understøtter skabelse, udveksling og 
overførsel af viden, spiller en central rolle 
med hensyn til at fremme samspillet 
mellem erhvervslivet, den akademiske 
verden, forskningsorganisationer, 
myndigheder og enkeltpersoner. Der er dog 
betydelige variationer i forsknings- og 
innovationsresultaterne i EU, hvilket 
fremgår af den årlige europæiske 
resultattavle for innovation. Det har 
afgørende betydning, at der er tale om 
inklusiv innovation, som er forankret i 
lokalområderne. Takket være deres 
"stedbaserede tilgang" er EIT's aktiviteter 
velegnede til at bidrage til en styrkelse af 
de lokale innovationsøkosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1 – punkt 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig kræver dynamiske 
innovationsøkosystemer en blanding af 
viden, infrastruktur og talent. Der skal 
indføres rammebetingelser for samarbejdet 

Endelig kræver dynamiske 
innovationsfællesskaber en blanding af 
viden, infrastruktur og talent. Der skal 
indføres rammebetingelser for samarbejdet 
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mellem europæisk forskning, uddannelse 
og innovation ledsaget af stærke 
synergieffekter for at sikre, at knappe 
ressourcer investeres ordentligt og effektivt 
i forskning og innovation. En dybere 
integrering af videntrekanten gennem 
eksisterende og nye VIF'er er en 
dokumenteret metode til at fremme 
miljøer, der er befordrende for innovation, 
og er en vejledende målsætning for EIT.

mellem europæisk forskning, uddannelse 
og innovation ledsaget af stærke 
synergieffekter for at sikre, at knappe 
ressourcer investeres ordentligt og effektivt 
i forskning og innovation. En dybere 
integrering af videntrekanten gennem 
eksisterende og nye VIF'er er en 
dokumenteret metode til at fremme 
miljøer, der er befordrende for innovation, 
og er en vejledende målsætning for EIT.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil som en integreret del af Horisont 
Europa-programmet bidrage til at opfylde 
dets overordnede mål og prioriteter. 
VIF'erne vil være en del af de 
institutionaliserede europæiske 
partnerskaber, hvilket betyder, at de vil 
følge et sæt principper og 
livscykluskriterier for at sikre en mere 
sammenhængende, åben og 
virkningsorienteret tilgang. EIT's 
generelle mål afspejler derfor EIT's 
overordnede rolle i Horisont Europa og 
dets plads i [søjlen "Et innovativt 
Europa"].

Ekspertise er hovedrivkraften for Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi. EIT tilstræber at udvide de 
eksisterende VIF'ers ambitioner og 
fremme forskning og innovation af 
allerhøjeste kvalitet i nye 
innovationsfællesskaber. Den geografiske 
spredning er en vigtig del af EIT's 
strategiske dagsorden for 2021-2027 såvel 
som en udvidelse af mulighederne for 
videregående uddannelse af kvalitet til de 
lande, der er nævnt i den regionale 
innovationsordning ("RIS"). EIT vil som 
en integreret del af Horisont Europa-
programmet bidrage til en styrkelse af 
Unionens innovationskapacitet og til at 
opfylde dets overordnede mål og 
prioriteter. VIF'erne vil blive en del af de 
institutionaliserede europæiske 
partnerskaber, hvilket betyder, at de vil 
følge et sæt principper og 
livscykluskriterier, som det er fastlagt i 
Horisont Europa, for at sikre en mere 
sammenhængende, åben og 
virkningsorienteret tilgang. EIT's generelle 
mål afspejler EIT's overordnede rolle i 
Horisont Europa og dets plads i [søjlen "Et 
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innovativt Europa"].

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's overordnede indsatsområder er 
defineret i [forslaget om Horisont 
Europa]. EIT vil fortsat støtte sine videns- 
og innovationsfællesskaber (VIF'er) med 
henblik på at styrke de 
innovationsøkosystemer, der medvirker til 
at tackle globale udfordringer. Dette vil ske 
ved at fremme integreringen af 
uddannelse, forskning og erhvervsliv og 
derved skabe miljøer, der fremmer 
innovation, og ved at fremme og støtte en 
ny generation af iværksættere og stimulere 
oprettelsen af innovative virksomheder i 
tæt synergi og komplementaritet med EIC. 
EIT skal således især:

EIT's overordnede indsatsområder er 
defineret i Horisont Europa. EIT vil fortsat 
støtte sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er) med 
henblik på at styrke kvaliteten af Unionens 
innovationsfællesskaber, der medvirker til 
at tackle globale udfordringer. Dette vil ske 
ved at fremme integreringen af teknisk 
uddannelsepå højt niveau, forskning og 
erhvervsliv og derved skabe miljøer, der 
fremmer innovation, og ved at fremme og 
støtte en ny generation af iværksættere og 
stimulere oprettelsen af innovative 
virksomheder i tæt synergi og 
komplementaritet med EIC. EIT skal 
således især:

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1 – nr. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) tilskynde til videnskabelig og 
teknisk uddannelse på højt niveau, som er 
kønsafbalanceret i alle medlemsstater

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1 – nr. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1 a) arbejde hen imod kønsbalance 
inden for teknisk uddannelse og 
iværksætteruddannelse i alle 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrke bæredygtige 
innovationsøkosystemer i hele Europa

1) styrke bæredygtige 
innovationsfællesskaber i hele Europa

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) fremme innovation og iværksætteri 
gennem bedre uddannelse

2) stimulere innovation og 
iværksætteri gennem bedre uddannelse og 
mentorordninger

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med de identificerede 
udfordringer, som EIT står over for 
(beskrevet i kapitel 1.3.), og for at bidrage 
til ovennævnte overordnede mål for EIT, 
som fastsat i [forslaget om Horisont 
Europa], er de specifikke mål for EIT i 
perioden 2021-2017:

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er flyttet til afgørelsens dispositive del i artikel 1c.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved at opfylde disse mål bidrager EIT til 
opnåelsen af de videnskabelige, 
økonomiske/teknologiske og 
samfundsmæssige virkninger under 
Horisont Europa. EIT vil fortsat styrke 
innovationsøkosystemer, der bidrager til at 
tackle globale udfordringer, ved at fremme 
integreringen af videntrekanten inden for 
VIF'ernes aktivitetsområder. Horisont 
Europas strategiske planlægningsproces vil 
sikre en tættere sammenhæng mellem EIT's 
aktiviteter og resten af Horisont Europa. 
EIT vil med sine dokumenterede resultater 

Ved at opfylde disse mål bidrager EIT til 
opnåelsen af de videnskabelige, 
økonomiske/teknologiske og 
samfundsmæssige virkninger under 
Horisont Europa. Det vil fortsat styrke 
innovationsfællesskaber, der bidrager til at 
tackle globale udfordringer, ved at fremme 
integreringen af erhvervsliv, forskning, 
videregående uddannelse og iværksætteri 
inden for VIF'ernes aktivitetsområder. 
Horisont Europas strategiske 
planlægningsproces vil sikre en tættere 
sammenhæng mellem EIT's aktiviteter og 
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spille en vigtig rolle i søjlen "Åben 
innovation".

resten af Horisont Europa. EIT vil med 
sine dokumenterede resultater spille en 
vigtig rolle i de centrale søjler i Horisont 
Europa under søjlen "Åben innovation".

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stærk synergi mellem EIT og Det 
Europæiske Innovationsråd vil være 
afgørende for virkningen af søjlen [Et 
innovativt Europa]. EIT og EIC vil 
gennemføre supplerende aktiviteter med 
det formål at strømline støtten til 
innovative projekter. På grundlag af 
VIF'ernes ekspertise vil EIT levere 
virksomhedsaccelerationstjenester og -
uddannelse til modtagere af EIC-støtte.

Et stærkt samarbejde mellem EIT og Det 
Europæiske Innovationsråd er afgørende 
for virkningen af søjlen [Et innovativt 
Europa]. EIT og EIC vil gennemføre 
supplerende aktiviteter med det formål at 
strømline støtten til innovative projekter. 
På grundlag af de forskellige VIF'ers 
ekspertise vil EIT levere 
virksomhedsaccelerationstjenester og -
uddannelse til modtagere af EIC-støtte.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil desuden gøre det lettere for EIC's 
modtagere at få adgang til VIF'ernes 
innovationsøkosystemer og relevante 
aktører i videntrekanten. På denne måde 
kan EIC's modtagere involvere sig aktivt i 
VIF'ernes aktiviteter og drage fordel af 
VIF'ernes tjenester. Sideløbende hermed 
vil EIT's modtagere kunne ansøge om 
støtte gennem EIC's instrumenter i tilfælde, 
hvor støtten fra EIT's VIF'er ikke er 
tilgængelig. EIC kan hjælpe nye 

EIT vil desuden gøre det lettere for EIC's 
modtagere at få adgang til VIF'ernes 
innovationsnetværk i videntrekanten. På 
denne måde kan EIC's modtagere involvere 
sig aktivt i VIF'ernes aktiviteter og drage 
fordel af VIF'ernes tjenester. Sideløbende 
hermed vil EIT's modtagere kunne ansøge 
om støtte gennem EIC's instrumenter eller 
finansieringsordninger i tilfælde, hvor 
støtten fra EIT's VIF'er ikke er tilgængelig. 
EIC kan hjælpe nye virksomheder, der 
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virksomheder, der modtager støtte fra 
VIF'erne, og som har et højt 
vækstpotentiale, med at udvikle sig hurtigt. 
De mest innovative VIF-støttede projekter 
kan, hvis de udvælges inden for rammerne 
af EIC, navnlig nyde godt af den blandede 
finansieringsstøtte, der tilbydes af EIC 
Accelerator og/eller den finansielle støtte, 
der tilbydes af InvestEU-instrumenterne.

modtager støtte fra VIF'erne, og som har et 
højt vækstpotentiale, med at udvikle sig 
hurtigt. De mest innovative VIF-støttede 
projekter kan, hvis de udvælges inden for 
rammerne af EIC, navnlig nyde godt af den 
blandede finansieringsstøtte, der tilbydes af 
EIC Accelerator og/eller den finansielle 
støtte, der tilbydes af InvestEU-
instrumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil bidrage til søjlen [Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne] og supplere relevante 
aktiviteter med henblik på at tackle 
globale udfordringer og øge EU's 
konkurrenceevne på globalt plan. EIT vil 
gennem sine VIF'er navnlig søge at bidrage 
til relevante missioner og tematiske 
klynger og andre europæiske partnerskaber 
ved især at støtte foranstaltninger på 
efterspørgselssiden og levere 
udnyttelsesmuligheder for at fremme 
teknologioverførsel og fremskynde 
markedsføringen af de opnåede resultater.

EIT vil bidrage til søjlen [Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne], tilskynde til ambitiøse 
projekter, der tackler globale udfordringer 
og øger EU's konkurrenceevne på globalt 
plan. EIT vil gennem sine VIF'er navnlig 
søge at bidrage til relevante missioner og 
tematiske klynger og andre europæiske 
partnerskaber ved især at støtte 
foranstaltninger på efterspørgselssiden og 
levere udnyttelsesmuligheder for at 
fremme teknologioverførsel og fremskynde 
markedsføringen af de opnåede resultater.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – punkt 2.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil også blive undersøgt, om der kan 
skabes synergi mellem den del af Horisont 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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Europa, der vedrører deling af topkvalitet, 
og de opsøgende aktiviteter, som støttes af 
EIT. Navnlig vil de lande, som "Deling af 
topkvalitet" under Horisont Europa 
vedrører, være i stand til at udnytte EIT's 
ekspertise og støtte til udvikling af 
downstreamaktiviteter (dvs. tæt på 
markedet) som målgruppe for EIT's 
opsøgende aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil spille en styrket rolle med fokus på 
aktiviteter, hvor det skaber merværdi på 
EU-plan og bidrager til at nå målene for 
Horisont Europa, og som vil være 
retningsgivende for EIT's strategi for 2021-
2027. For det første vil EIT fortsat støtte 
innovationskapaciteten og -økosystemerne 
gennem VIF'erne, deres videre udvikling 
og ekspansion og gennem oprettelsen af 
nye VIF'er. For det andet vil EIT på 
grundlag af sine erfaringer med 
integreringen af videntrekanten direkte 
støtte udviklingen af iværksætter- og 
innovationskapaciteten i den 
videregående uddannelsessektor. Endelig 
vil EIT ved hjælp af mere effektive 
tværgående foranstaltninger sikre, at dets 
virkning på EU-plan øges. Desuden vil 
EIT forbedre sine aktiviteter på en række 
områder for at øge sin effektivitet og 
virkning.

En styrket og mere ambitiøs rolle for EIT 
med fokus på aktiviteter, hvor det skaber 
merværdi på EU-plan og bidrager til at nå 
målene for Horisont Europa, vil være 
retningsgivende for EIT's strategi for 2021-
2027. For det første vil EIT fortsat støtte 
alle medlemsstaters innovationskapacitet 
gennem VIF'erne og den videre udvikling 
og ekspansion af innovative økosystemer 
gennem oprettelsen af nye VIF'er. For det 
andet vil EIT på grundlag af sine erfaringer 
med integreringen af videntrekanten 
direkte støtte videnskabelig og teknisk 
forskning af høj kvalitet samt udviklingen 
af iværksætter- og innovationskapaciteten 
i den videregående uddannelsessektor.

Med henblik på gensidig inspiration 
mellem forskellige fagområder vil EIT 
tilvejebringe skræddersyede platforme for 
interaktion mellem studerende og 
forskere, der arbejder i forskellige VIF'er, 
samt iværksættere og nystartede 
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virksomheder. Dette vil omfatte 
virksomhedsmentorordninger for forskere 
på områderne for:
- vurdering af nye ideer
- intellektuelle ejendomsrettigheder,
- investeringer og bæredygtig finansiel 
planlægning .
Endelig vil EIT ved hjælp af mere 
effektive tværgående foranstaltninger 
sikre, at dets synlighed, effektivitet og 
virkning på EU-plan øges. Formidling af 
budskabet om EIT's succes til Europa-
Parlamentet, Rådet og den brede 
offentlighed er et vigtigt skridt i retning af 
større åbenhed og gennemsigtighed.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tankegang med hensyn til fremtidens færdigheder er, at gensidig inspiration 
mellem forskellige fagområder får stadig større betydning for kreativitet, innovation og 
erhvervsliv. EIT har enestående mulighed for at føre forskellige VIF'er sammen og sørge for 
gensidig inspiration inden for erhvervslivet og de videregående uddannelser.

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's og VIF'ernes integrering af 
videntrekanten på EU-plan, 
medlemsstatsplan og regionalt og lokalt 
plan vil fortsat være en hovedopgave med 
henblik på at styrke 
innovationsøkosystemerne og gøre dem 
bæredygtige samt udvikle nye løsninger på 
globale udfordringer. EIT vil fortsat yde 
støtte til en portefølje af VIF'er (se figur 2) 
og vil yderligere styrke sin vellykkede 
platform for iværksættelse, udvikling og 
forvaltning af disse. VIF'erne vil fortsat 
fungere gennem samlokaliseringscentre. 

EIT's og VIF'ernes integrering af 
videntrekanten på EU-plan, 
medlemsstatsplan og regionalt og lokalt 
plan vil fortsat være en hovedopgave med 
henblik på at styrke 
innovationsfællesskaberne og gøre dem 
bæredygtige samt udvikle nye løsninger på 
globale udfordringer. EIT vil fortsat yde 
støtte til en portefølje af VIF'er (se figur 2) 
og vil yderligere styrke sin vellykkede 
platform for iværksættelse, udvikling og 
forvaltning af disse. VIF'erne vil fortsat 
fungere gennem samlokaliseringscentre. 
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VIF'erne vil fortsat tilstræbe finansiel 
bæredygtighed for at opnå finansiel 
uafhængighed af EIT's støtte på lang sigt 
(senest efter 15 år) ved at mobilisere 
offentlige og private investeringer.

VIF'erne vil fortsat tilstræbe finansiel 
bæredygtighed for at opnå finansiel 
uafhængighed af EIT's støtte på lang sigt 
(senest efter 15 år) ved at mobilisere 
offentlige og private investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil lette VIF'ernes adgang til fælles 
tjenester og udvekslingen af erfaringer og 
god praksis mellem VIF'er og fremme 
samarbejdet mellem dem (aktiviteter på 
tværs af VIF'er) om både tematiske og 
horisontale emner. Aktiviteter på tværs af 
VIF'erne har det største potentiale, og flere 
VIF'er har allerede taget fat på fælles EU-
politiske prioriteter på de områder, hvor 
der ikke findes særlige VIF'er. 
Inddragelsen af de forskellige VIF-
fællesskaber i særlige fælles aktioner med 
gensidige fordele har et stort 
synergipotentiale, og EIT vil sætte skub i 
sådanne aktiviteter og deltage aktivt i 
fastlæggelsen af indholdet og strukturen af 
aktiviteterne på tværs af VIF'erne. Det vil 
overvåge gennemførelsen af aktiviteter på 
tværs af VIF'erne og de opnåede resultater 
med henblik på at gøre disse aktiviteter til 
en integreret del af VIF'ernes strategier.

EIT vil lette VIF'ernes adgang til fælles 
tjenester og udvekslingen af erfaringer og 
god praksis mellem VIF'er og fremme 
samarbejdet mellem dem (aktiviteter på 
tværs af VIF'er) om både tematiske og 
horisontale emner. Aktiviteter på tværs af 
VIF'erne har det største potentiale, og flere 
VIF'er har allerede taget fat på fælles EU-
politiske prioriteter på de områder, hvor 
der ikke findes særlige VIF'er. 
Inddragelsen af de forskellige VIF-
forskere og -fællesskaber i særlige fælles 
aktioner eller årlige konferencer og/eller 
seminarer med gensidige fordele har et 
stort synergipotentiale og vil blive styrket. 
EIT vil deltage aktivt i fastlæggelsen af 
indholdet og strukturen af aktiviteterne på 
tværs af VIF'erne. Det vil overvåge, 
evaluere og revidere gennemførelsen af 
aktiviteter på tværs af VIF'erne og de 
opnåede resultater med henblik på at sikre 
disse aktiviteters bæredygtighed på lang 
sigt som en integreret del af VIF'ernes 
strategier. Med henblik på at fremme 
gensidig inspiration mellem akademiske 
discipliner, som i stigende grad ses som 
vigtige for den fremtidige innovation, vil 
EIT tilrettelægge tværfaglige konferencer 
mellem forskellige VIF'er og forskellige 
fagområder mindst to gange om året.

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's budget til gennemførelse af EIT-
RIS-aktiviteter vil udgøre mindst 10 % af 
EIT's samlede støtte til VIF'erne, hvorved 
antallet af VIF-partnere fra målregioner 
øges. Støtte fra RIS bør fremme en ligelig 
kønsfordeling på alle områder.

Or. en

Begrundelse

Afsnittet er flyttet op fra slutningen af bilag I — nr. 3 — punkt 3.1 — punkt 2 — afsnit 2 — 
indledning.

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's regionale innovationsordning, der 
styres af EIT og gennemføres af VIF'erne, 
har hidtil været administreret på frivillig 
basis. Fra og med 2021 bliver EIT-RIS-
enhederne en integreret del af VIF'ernes 
flerårige strategi. EIT vil fortsat yde 
vejledning og støtte til VIF'erne i 
forbindelse med udarbejdelsen af flerårige 
EIT-RIS-strategier og gennemførelsen 
heraf. EIT-RIS-aktiviteterne fortsætter med 
øget støtte til innovationskapaciteten i 
lande og regioner, der klarer sig dårligere 
med hensyn til innovation. EIT's budget til 
gennemførelse af EIT-RIS-aktiviteter vil 
udgøre mindst 10 % af EIT's samlede 
støtte til VIF'erne, hvorved antallet af 
VIF-partnere fra målregioner øges. 
Aktiviteter, der støttes gennem RIS, har til 

EIT's regionale innovationsordning, der 
styres af EIT og gennemføres af VIF'erne, 
har hidtil været administreret på frivillig 
basis. Fra 2021 bliver EIT-RIS-enhederne 
en integreret del af VIF'ernes flerårige 
strategi. EIT vil fortsat yde vejledning og 
støtte til VIF'erne i forbindelse med 
udarbejdelsen af flerårige EIT-RIS-
strategier og gennemførelsen heraf. EIT-
RIS-aktiviteterne fortsætter med øget støtte 
til innovationskapaciteten i lande og 
regioner, der klarer sig dårligere med 
hensyn til innovation. Aktiviteter, der 
støttes gennem RIS, har til formål at:
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formål at:

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 2 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fremme og styrke den 
videnskabelige og tekniske uddannelse 
samt livslang læring i moderat og 
beskedent innovative medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til at imødegå nye og 
kommende globale udfordringer vil EIT 
iværksætte 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 
potentiale og merværdi, som skal afklares 
ved hjælp af EIT-modellen. Ved 
iværksættelsen af nye VIF'er vil der blive 
taget hensyn til den strategiske 
planlægning af Horisont Europa og 
budgettet for EIT i perioden 2021-2027. De 
relevante udvælgelseskriterier for 
europæiske partnerskaber, der er defineret i 
bilag III til [Horisont Europa-
forordningen], vil indgå i indkaldelsen af 
VIF-forslag og vurderes i forbindelse med 
evalueringen.

For at bidrage til at imødegå nye og 
kommende globale udfordringer, hvilket er 
en forudsætning for de eksisterende 
VIF'ers fortsatte succes, vil EIT 
iværksætte 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 
potentiale og merværdi, som skal afklares 
ved hjælp af EIT-modellen. Ved 
iværksættelsen af nye VIF'er vil der blive 
taget hensyn til den strategiske 
planlægning af Horisont Europa, den 
teknologiske merværdi og budgettet for 
EIT i perioden 2021-2027. De relevante 
udvælgelseskriterier for europæiske 
partnerskaber, der er defineret i bilag III til 
[Horisont Europa-forordningen], vil indgå i 
indkaldelsen af VIF-forslag og vurderes i 
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forbindelse med evalueringen.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af et forslag fra EIT's 
bestyrelse og en analyse heraf foreslås det, 
at der i 2022 for første gang lanceres et 
VIF på området kulturelle og kreative 
industrier, og at der offentliggøres en 
indkaldelse af forslag i 2021. Dette 
prioriterede område har den stærkeste 
komplementaritet med de otte VIF'er, der 
allerede er iværksat af EIT, samt med de 
potentielle prioriterede områder for andre 
europæiske partnerskaber, som skal 
indledes inden for rammerne af Horisont 
Europa. 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. Disse 
flaskehalsproblemer kan bedst afhjælpes af 
et VIF takket være dets integrerende 
tilgang til videntrekanten, det langsigtede 
perspektiv og den stedbaserede tilgang. 
Bilag 1B til denne SID indeholder et 
faktablad, der opsummerer udfordringerne 
på området kulturelle og kreative industrier 
og den forventede virkning af det 
fremtidige VIF.

På grundlag af et forslag fra EIT's 
bestyrelse og en analyse heraf foreslås det, 
at der i 2022 for første gang lanceres et 
VIF på området kulturelle og kreative 
industrier, og at der offentliggøres en 
gennemsigtig og åben indkaldelse af 
forslag i 2021. Dette prioriterede område 
har den stærkeste komplementaritet med de 
otte VIF'er, der allerede er iværksat af EIT, 
samt med de potentielle prioriterede 
områder for andre europæiske 
partnerskaber, som skal indledes inden for 
rammerne af Horisont Europa. 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 samfund. Dette er også 
en sektor med et stort potentiale for 
kommerciel teknisk innovation efter EIT-
modellen. De kulturelle og kreative 
industrier er dog stadig en meget 
fragmenteret sektor, og innovatører og 
virksomhedsskabere mangler de 
nødvendige iværksætter- og 
innovationsfærdigheder. Disse 
flaskehalsproblemer kan bedst afhjælpes af 
et VIF takket være dets integrerende 
tilgang til videntrekanten, det langsigtede 
perspektiv og den stedbaserede tilgang. 
Bilag 1B til denne SID indeholder et 
faktablad, der opsummerer udfordringerne 
på området kulturelle og kreative industrier 
og den forventede virkning af det 
fremtidige VIF.
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Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af det foreslåede budget for 
EIT vil der blive iværksat endnu et nyt 
VIF i 2025, og forslagsindkaldelsen vil 
blive offentliggjort i 2024 efter en 
ændring af bilag 1A for at tilføje nye 
prioriterede områder. De(t) prioriterede 
område(r) vil blive udvalgt på baggrund af 
forslagene fra EIT's bestyrelse. I disse 
forslag vil der blive taget hensyn til de 
prioriterede områder, der skal identificeres 
i Horisont Europas strategiske forsknings- 
og innovationsplan, og de kriterier, der er 
fastsat for udvælgelsen af europæiske 
partnerskaber, navnlig åbenhed, 
gennemsigtighed, EU-merværdi, 
sammenhæng og synergieffekter. 
Kriterierne for udvælgelse af nye VIF'er vil 
blive tilpasset kriterierne i Horisont 
Europa. De vil også støtte gennemførelsen 
af EU's politiske prioriteter såsom 
missioner og mål for bæredygtig udvikling. 
Der kan udvælges andre nye VIF'er, 
såfremt EIT tildeles ekstra budgetmidler.

Et nyt VIF kan iværksættes senest i 2028 
efter en ændring af bilag 1A for at tilføje 
nye prioriterede områder og en vellykket 
evaluering af den nye virksomheds- og 
finansielle strategi for de ni eksisterende 
VIF'er. De(t) prioriterede område(r) vil 
blive udvalgt i lyset af forslagene fra EIT's 
bestyrelse. I disse forslag vil der blive taget 
hensyn til de prioriterede områder, der skal 
identificeres i Horisont Europas strategiske 
forsknings- og innovationsplan, og de 
kriterier, der er fastsat for udvælgelsen af 
europæiske partnerskaber, navnlig 
åbenhed, gennemsigtighed, EU-merværdi, 
sammenhæng og synergieffekter. 
Kriterierne for udvælgelse af nye VIF'er vil 
blive tilpasset kriterierne i Horisont 
Europa. De vil også støtte gennemførelsen 
af EU's politiske prioriteter såsom 
missioner og mål for bæredygtig udvikling. 
Der kan udvælges andre nye VIF'er, 
såfremt EIT tildeles ekstra budgetmidler.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at støtte innovationen mere bredt er de 
videregående uddannelsesinstitutioner i 
Europa nødt til at være innovative og 

For at støtte innovationen mere bredt er de 
videregående uddannelsesinstitutioner i 
Europa nødt til at være innovative og 
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iværksætterorienterede i deres tilgang til 
uddannelse, forskning og samarbejde med 
erhvervslivet og det bredere lokale 
innovationsøkosystem, herunder 
civilsamfundet.

iværksætterorienterede i deres tilgang til 
uddannelse, forskning og samarbejde med 
erhvervslivet og det bredere lokale 
innovationsfællesskab, herunder 
civilsamfundet og andre interessenter, idet 
en særlig opmærksomhed rettes mod 
ligestilling mellem kønnene og 
integrering af personer med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At gøre de videregående 
uddannelsesinstitutioner til mere 
innovative og iværksætterorienterede 
organisationer kræver en klar strategi, en 
metodologisk ramme og afsættelse af 
ressourcer. På grundlag af sine erfaringer 
er EIT i en unik position, når det gælder 
om at støtte udviklingen af de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet under 
Horisont Europa.

EIT vil især fokusere på videregående 
uddannelsesinstitutioner fra lande, der er 
beskedne og moderate innovatorer, og 
andre regioner med lave resultater, som 
ønsker at styrke deres innovative fodspor 
og strategier for intelligent specialisering. 
EIT vil afsætte mindst 25 % af det 
samlede budget til disse aktiviteter. At 
gøre de videregående 
uddannelsesinstitutioner til mere 
innovative og iværksætterorienterede 
organisationer kræver en klar og ambitiøs 
strategi, en metodologisk ramme og 
afsættelse af ressourcer. På grundlag af 
sine erfaringer er EIT i en unik position, 
når det gælder om at støtte udviklingen af 
de videregående uddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet under 
Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil blive gennemført af EIT 
gennem VIF'erne på en åben og målrettet 
måde, der sigter mod at øge 
innovationskapaciteten inden for 
videregående uddannelse for at integrere 
langt flere højere uddannelsesinstitutioner i 
innovationsværdikæder og -økosystemer. 
Disse aktiviteter vil supplere EIT's indsats 
på uddannelsesområdet som en central del 
af VIF'ernes aktiviteter til integrering af 
videntrekanten, navnlig ved at gøre dem 
mere åbne og tilgængelige for ikke-VIF-
partnere. EIT's virkning vil strække sig ud 
over VIF'erne og bidrage til EIT's 
grundlæggende opgave, nemlig at fremme 
bæredygtig økonomisk vækst og 
konkurrenceevne ved at styrke 
medlemsstaternes innovationskapacitet i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
mål om at fremme iværksætter- og 
innovationsfærdigheder i et livslangt 
læringsperspektiv, herunder øge 
kapaciteten hos de videregående 
uddannelsesinstitutioner i Europa.

Aktiviteterne vil blive gennemført af EIT 
gennem VIF'erne på en åben og målrettet 
måde, der sigter mod at øge 
innovationskapaciteten inden for 
videregående uddannelse for at integrere 
langt flere højere uddannelsesinstitutioner i 
teknisk uddannelse af høj kvalitet samt 
innovationsværdikæder og -økosystemer. 
Disse aktiviteter vil supplere EIT's indsats 
på uddannelsesområdet som en central del 
af VIF'ernes aktiviteter til integrering af 
videntrekanten, navnlig ved at gøre dem 
mere åbne og tilgængelige for ikke-VIF-
partnere. EIT's virkning vil strække sig ud 
over VIF'erne og bidrage til EIT's 
grundlæggende opgave, nemlig at fremme 
bæredygtig økonomisk vækst og 
konkurrenceevne ved at styrke 
medlemsstaternes innovationskapacitet i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
mål om at fremme iværksætter- og 
innovationsfærdigheder i et livslangt 
læringsperspektiv, herunder øge 
kapaciteten hos de videregående 
uddannelsesinstitutioner i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil især fokusere på videregående 
uddannelsesinstitutioner fra lande, der er 
beskedne og moderate innovatorer, og 
andre regioner med lave resultater, som 
ønsker at styrke deres innovative fodspor 
og strategier for intelligent specialisering. 
EIT vil afsætte mindst 25 % af det 
samlede budget til disse aktiviteter.

udgår



PA\1194718DA.docx 35/62 PE644.924v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Dette stykke flyttes og indsættes i bilag I — nr. 3 — punkt 3.2 — afsnit 3 for større 
sammenhæng.

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.3 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil styrke sin kommunikation og 
synlighed. Med et stigende antal VIF'er og 
en ny foranstaltning, der støtter den 
iværksætterorienterede udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioner, vil 
EIT sætte skub i sine bestræbelser på at 
opnå større anerkendelse som et 
kvalitetsmærke inden for innovation. 
Denne mærkeforvaltning og en forbedret 
kommunikation har afgørende betydning, 
navnlig i forhold til borgerne, eftersom de 
innovationer, der fremkommer via EIT, 
medvirker til at påvise den konkrete 
virkning af EU's investeringer gennem det 
europæiske rammeprogram for forskning 
og innovation. EIT vil anvende en 
forbedret mærkestrategi over for sine 
vigtigste interessenter (videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder 
osv.) i og uden for medlemsstaterne i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
kommunikationstilgang.

EIT skal forbedre sin 
markedskommunikationsstrategi samt 
gennemsigtighed og synlighed mellem de 
berørte kredse af interessenter og 
omverdenen. Med et stigende antal VIF'er 
og en ny foranstaltning, der støtter den 
iværksætterorienterede udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioner, vil 
EIT sætte skub i sine bestræbelser på at 
opnå større anerkendelse som et førende 
kvalitetsmærke i topklasse inden for 
innovation. Denne mærkeforvaltning og en 
forbedret kommunikation har afgørende 
betydning, navnlig i forhold til borgerne, 
eftersom de innovationer, der fremkommer 
via EIT, medvirker til at påvise den 
konkrete virkning af EU's investeringer 
gennem det europæiske rammeprogram for 
forskning og innovation. Åbenheden i 
EIT-ordningen vil blive forbedret, hvis 
flere virksomheder, studerende og 
forskere kender til dens eksistens og 
dermed de muligheder, der tilbydes. EIT 
skal forbedre sin mærkestrategi over for 
sine vigtigste interessenter (videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder 
osv.) i og uden for medlemsstaterne i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
kommunikationstilgang.

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.3 – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil mindst to gange om året afholde 
regelmæssige møder i gruppen af 
medlemsstaternes repræsentanter samt 
Kommissionens relaterede tjenestegrene 
for at sikre en hensigtsmæssig 
kommunikation og udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne og på 
EU-plan og holde dem underrettet om 
resultaterne af de EIT-finansierede 
aktiviteter. Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter skal også sikre passende 
støtte, så der kan skabes forbindelse 
mellem EIT-støttede aktiviteter og 
nationale programmer og initiativer, 
herunder eventuel national medfinansiering 
af disse aktiviteter.

EIT vil afholde årlige møder mellem 
repræsentanter for medlemsstaternes 
repræsentanter og Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og EU's rådgivende 
organer, såsom Regionsudvalget og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, for at sikre en passende 
kommunikation og udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne og på 
EU-plan. Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter skal også sikre passende 
støtte, så der kan skabes forbindelse 
mellem EIT-støttede aktiviteter og 
nationale programmer og initiativer, 
herunder eventuel national medfinansiering 
af disse aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.3 – punkt 1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af behovet for at fremme 
EIT's høje profil og den forskning og 
innovation af høj kvalitet, som den opnår, 
vil instituttet forpligte sig til at fremme en 
aggressiv markedsføring af udvalgte 
projekter og vindere i almindelige og 
sociale medier i alle medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.3 – punkt 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil fortsat styre og yde strategisk 
vejledning til EIT's alumnefællesskab (i 
samarbejde med EIT's alumnebestyrelse) 
for at maksimere dets iværksætter- og 
samfundsmæssige virkninger og den 
løbende inddragelse af dets medlemmer i 
EIT-støttede aktiviteter. I løbet af 2021-
2027 vil fællesskabet fortsætte med at 
vokse og vil også omfatte de tidligere 
studerende, der deltager i foranstaltninger 
til støtte for innovationskapaciteten i de 
videregående uddannelsesinstitutioner.

EIT vil fortsat styre og yde strategisk 
vejledning til EIT's alumnefællesskab (i 
samarbejde med EIT's alumnebestyrelse) 
for at maksimere dets iværksætter- og 
samfundsmæssige virkninger og den 
løbende inddragelse af dets medlemmer i 
EIT-støttede aktiviteter. EIT vil analysere 
og udveksle bedste praksis med henblik på 
at videreudvikle alumnefællesskaberne. 
Alumni bør være involveret i fundraising 
for VIF'er og – vigtigst af alt – støtte de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
innovationskapacitet gennem 
mentorordninger for nye studerende og 
forskere.

__________________ __________________
6 EIT's alumnefællesskab samler 
iværksættere og forandringsagenter, der har 
deltaget i et uddannelses- eller 
iværksætterprogram udbudt af et VIF. 
Fællesskabet repræsenterer et netværk på 
over 5 000 medlemmer.

6 EIT's alumnefællesskab samler 
iværksættere og forandringsagenter, der har 
deltaget i et uddannelses- eller 
iværksætterprogram udbudt af et VIF. 
Fællesskabet repræsenterer et netværk på 
over 5 000 medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.3 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hidtil er god praksis og erfaringer, der 
stammer fra VIF'erne, ikke blevet 
tilstrækkeligt kodificeret og formidlet 
effektivt. I sin støttefunktion som 
videnpartner for politiske beslutningstagere 
og hele innovationssamfundet vil EIT 
videreudvikle sin rolle som et 

Hidtil er god praksis og erfaringer, der 
stammer fra VIF'erne, ikke blevet 
tilstrækkeligt kodificeret og formidlet 
effektivt. I sin støttefunktion som 
videnpartner for politiske beslutningstagere 
og hele innovationssamfundet vil EIT 
videreudvikle sin rolle som et 
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innovationsinstitut, der er i stand til at 
registrere, analysere, kodificere, dele og 
sikre anvendelsen af innovative metoder, 
erfaringer og resultater fra de EIT-
finansierede aktiviteter (uddannelse, støtte 
til innovation, støtte til iværksætteri) i et 
større omfang. Denne aktivitet vil bygge på 
forbindelserne og synergien med de andre 
initiativer inden for [søjlen "Et innovativt 
Europa"] i [forslaget om Horisont 
Europa].

innovationsinstitut og ekspertisecenter, der 
er i stand til at registrere, analysere, 
kodificere, dele og sikre anvendelsen af 
innovative metoder, erfaringer og resultater 
fra de EIT-finansierede aktiviteter 
(uddannelse, støtte til innovation, støtte til 
iværksætteri) i et større omfang. Denne 
aktivitet vil bygge på forbindelserne og 
synergien med de andre initiativer inden 
for [søjlen "Et innovativt Europa"] i 
Horisont Europa. For at modtage fortsat 
støtte fra EU og Europa-Parlamentet bør 
EIT regelmæssigt afholde 
informationsmøder for medlemmerne af 
Europa-Parlamentet. Disse 
informationsmøder bør omfatte forskere 
og forretningspartnere samt ledere og 
direktører og give mulighed for kontrol og 
udveksling af idéer.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemmer af Europa-Parlamentet har kun lidt kendskab til EIT, dets succeser og 
dets måde at fungere på. Dette skal der rettes op på.

Ændringsforslag 54

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.3 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammerne af EIT-forordningen 
vil EIT søge at optimere virkningen af sine 
aktiviteter gennem internationalt 
samarbejde og vil koordinere VIF'ernes 
internationale EIT-finansierede aktiviteter. 
Instituttets fokus vil være nøje afstemt med 
EU's relevante industripolitiske mål samt 
dets forsknings- og innovationsprioriteter 
og sikrer europæisk merværdi.

Inden for rammerne af EIT-forordningen 
vil EIT søge at optimere virkningen af sine 
aktiviteter gennem internationalt 
samarbejde og vil koordinere de 
internationale EIT-finansierede aktiviteter, 
der udøves af de VIF'er, der er tæt på at 
opnå finansiel bæredygtighed. Instituttets 
fokus vil være nøje afstemt med EU's 
relevante industripolitiske mål samt dets 
forsknings- og innovationsprioriteter og 
sikrer europæisk merværdi.

Or. en
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Begrundelse

Selv om de fleste VIF'ers finansielle bæredygtighed fortsat er usikker, bør EIT fortsat fokusere 
på europæiske mål.

Ændringsforslag 55

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.3 – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sit internationale samarbejde vil EIT i 
samråd med Kommissionen fokusere på 
en effektiv håndtering af globale 
samfundsmæssige udfordringer, bidrage 
til relevante internationale initiativer og 
målene for bæredygtig udvikling, sikre 
adgang til talent og øget udbud af og 
efterspørgsel efter innovative løsninger. 
EIT og VIF'erne planlægger og 
gennemfører deres internationale 
aktiviteter i tæt samarbejde med 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Horisont Europas tilgang og andre 
relevante EU-politikker samt under tilsyn 
af EIT's bestyrelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afsnit indeholder en række 
foranstaltninger, der har til formål at 
tilpasse og forbedre den måde, EIT og 
VIF'erne fungerer på. En effektiv og 
strategisk bestyrelse for EIT vil overvåge 
gennemførelsen af disse foranstaltninger på 
EIT-niveau og tilvejebringe de nødvendige 
incitamenter og kontrolforanstaltninger, 
bl.a. gennem proceduren for tildelingen af 

Dette afsnit indeholder en række 
foranstaltninger, der har til formål at 
tilpasse og forbedre den måde, EIT og 
VIF'erne fungerer på. En effektiv og 
strategisk bestyrelse for EIT vil overvåge 
gennemførelsen af disse foranstaltninger på 
EIT-niveau og tilvejebringe de nødvendige 
incitamenter og kontrolforanstaltninger, 
bl.a. gennem en resultatorienteret 
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midler, for at sikre, at VIF'erne 
gennemfører dem.

procedure for tildeling af midler, for at 
sikre, at VIF'erne gennemfører ændringer, 
idet de altid opretholder de højeste 
standarder.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Da VIF'er opererer på tværs af hele 
innovationsværdikæden, vil de sikre en 
passende balance mellem uddannelse, 
iværksætteri og innovationsaktiviteter i 
deres portefølje-forretningsplan. VIF'ernes 
aktiviteter vil blive gennemført ved hjælp 
af en enkel, effektiv og 
omkostningseffektiv struktur, som vil 
holde administrations- og 
generalomkostninger på et minimum. EIT 
vil sikre, at VIF'erne når deres forventede 
virkninger gennem en bred vifte af 
aktiviteter, der er identificeret i VIF'ernes 
forretningsplaner, og som effektivt 
understøtter opfyldelsen af deres mål.

Da VIF'er opererer på tværs af hele 
innovationsværdikæden, vil de sikre en 
passende balance mellem teknisk og 
videnskabelig uddannelse, iværksætteri og 
innovationsaktiviteter i deres portefølje-
forretningsplan. VIF'ernes aktiviteter vil 
blive gennemført ved hjælp af en enkel, 
effektiv og omkostningseffektiv struktur, 
som vil holde administrations- og 
generalomkostninger på et minimum. EIT 
vil sikre, at VIF'erne når deres forventede 
virkninger gennem en bred vifte af 
aktiviteter, der er identificeret i VIF'ernes 
forretningsplaner, og som effektivt 
understøtter opfyldelsen af deres mål.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – punkt 4 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidig inspiration verden over, hvad 
angår fremtidens færdigheder, vil kræve 
kritisk tænkning, mental fleksibilitet, 
kreativitet og tværfaglig tænkning. EIT vil 
støtte Europas succes gennem en ambitiøs 
udveksling til gensidig gavn mellem 
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emneområder, navnlig ved at fremme 
interaktionen mellem forskere og 
innovationsledere, der er uafhængige af 
VIF'erne. Dette kan opnås gennem årlige 
eller halvårlige konferencer mellem 
VIF'er inden for to eller flere 
emneområder (også med deltagelse af 
studerende og forskere — se punkt 3.1 
videns- og innovationsfællesskaber — 
støtte til eksisterende VIF'er).

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – afsnit 4 b (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Inddragelse af SMV'er og 
nystartede virksomheder
Eftersom 99 % af alle virksomheder i EU 
er SMV'er, og de i de seneste fem år har 
skabt ca. 85 % af de nye job, skal EIT 
sikre deltagelse af små og mellemstore 
virksomheder ("SMV'er") og nystartede 
virksomheder blandt VIF-partnerne. 
Medlemskontingenter er en vigtig 
finansieringskilde for alle VIF'er, men en 
afbalanceret inddragelse af SMV'er og 
nystartede virksomheder er afgørende for 
udbredelsen af innovation og 
iværksætteruddannelse. Navnlig er det af 
afgørende betydning at inddrage SMV'er 
og nystartede virksomheder i RIS-landene 
for at sikre, at VIF'erne fungerer korrekt. 
I overensstemmelse med EIT's 
oprindelige hensigtserklæring vil dette:
a) bidrage til at identificere 
samfundsproblemer i medlemsstaterne
b) skabe lokal vækst og
c) udbrede muligheder for kvalificeret 
beskæftigelse i hele Unionen.



PE644.924v01-00 42/62 PA\1194718DA.docx

DA

Med dette for øje bør EIT anvende strenge 
principper om åbenhed og 
gennemsigtighed i udvælgelsen af nye 
forretningspartnere og proceduren for 
udarbejdelse af forretningsplaner. 
SMV'er, der er involveret i udvikling af 
nye opfindelser og innovationer, bør have 
indgået købsaftaler fra store 
virksomheder, der deltager i det 
pågældende VIF.

Or. en

Begrundelse

Eftersom 99 % af alle virksomheder i EU er SMV'er, og de i de seneste fem år har skabt ca. 
85 % af de nye job, skal EIT sikre deltagelse af små og mellemstore virksomheder ("SMV'er") 
og nystartede virksomheder blandt VIF-partnerne. På forhånd indgåede købsaftaler er en 
måde, hvorpå SMV'er kan inddrages i VIF'erne, uden at det er nødvendigt for dem at 
finansiere deres gebyrer for medlemskab.

Ændringsforslag 60

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved hjælp af en slank og forenklet 
finansieringsmodel vil EIT forøge 
VIF'ernes virkning og bidrag til 
opfyldelsen af målene i Horisont Europa-
programmet. For at øge støttens merværdi 
vil EIT tilpasse sin finansieringsmodel. Der 
er fire hovedområder, hvor EIT vil 
gennemføre forbedringer.

EIT vil derfor ændre sine bestemmelser 
om konkurrencebaseret finansiering for 
at forbedre dets virkning som en del af 
Horisont Europa. Ved hjælp af en slank 
og forenklet finansieringsmodel vil EIT 
forøge VIF'ernes virkning og bidrag til 
opfyldelsen af målene i Horisont Europa-
programmet. For at øge støttens merværdi 
vil EIT tilpasse sin finansieringsmodel. Der 
er fire hovedområder, hvor EIT vil 
gennemføre forbedringer.

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det andet vil den procedure for 
tildeling af tilskud, der i øjeblikket 
anvendes, i højere grad blive rettet mod 
konkurrencedygtige resultater og 
anvendelsen af flerårige tilskud. EIT's 
bestyrelse vil give stærkere incitamenter til 
VIF'erne, navnlig på grundlag af deres 
individuelle resultater, for at sikre, at 
virkningerne når det højeste niveau. EIT 
vil derfor ændre sine bestemmelser om 
konkurrencebaseret finansiering for at 
forbedre dets virkning som en del af 
Horisont Europa.

For det andet vil den procedure for 
tildeling af tilskud, der i øjeblikket 
anvendes, i højere grad blive rettet mod 
konkurrencedygtige resultater og 
anvendelsen af flerårige tilskud. EIT's 
bestyrelse vil give stærkere incitamenter til 
VIF'erne, navnlig på grundlag af deres 
individuelle resultater, for at sikre, at 
virkningerne når det højeste niveau.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – punkt 6 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— anvendelsen af EIT-mærket, 
deltagelse i EIT's priskonkurrencer og i 
andre initiativer, der organiseres af EIT

— (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – punkt 6 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— anvendelsen af EIT-mærket for 
uddannelsesprogrammer

— anvendelsen af EIT-mærket for 
uddannelsesprogrammer af høj kvalitet
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Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.4 – punkt 6 – afsnit 1 – underafsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig bør VIF'erne have mekanismer 
til at sikre en strøm af indtægter fra 
succesrige produkter og projekter for EIT 
og for de involverede partnere. For at 
opnå dette bør VIF'erne indgå aftaler 
med forretningspartnere, som lancerer 
sådanne produkter/tjenester/processer, 
f.eks. baseret på resultatbaserede gebyrer, 
licenser, royalties og/eller salgsmængder.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.5. Synergi og komplementaritet med 
andre programmer

3.5. Samarbejde med andre 
programmer

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's brede indsatsområde og særlige rolle 
giver det gode forudsætninger for at skabe 
synergi og sikre komplementaritet med 
andre EU-programmer eller -instrumenter, 

EIT's brede indsatsområde og særlige rolle 
giver det gode forudsætninger for at 
samarbejde og understøtte andre EU-
programmer eller -instrumenter, bl.a. ved 
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bl.a. ved at øge sin støtte til VIF'erne i 
deres planlægnings- og 
gennemførelsesaktiviteter. Nedenstående 
liste indeholder konkrete eksempler på, at 
EIT vil bidrage til synergieffekter på 
mellemlang og lang sigt, der rækker ud 
over Horisont Europa.

at øge sin støtte til VIF'erne i deres 
planlægnings- og 
gennemførelsesaktiviteter. Nedenstående 
liste indeholder konkrete eksempler på, at 
EIT vil bidrage til synergieffekter på 
mellemlang og lang sigt, der rækker ud 
over Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.5 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Erasmus og EIT vil skabe synergi 
mellem deres respektive fællesskaber. 
Samarbejdet vil være rettet mod at sikre 
Erasmus-studerende, der deltager i 
videregående uddannelsesinstitutioner, som 
er VIF-partnere, adgang til VIF'ernes 
sommerskoler eller andre relevante 
uddannelsesaktiviteter (f.eks. om 
iværksætteri og innovationsstyring) og 
skabe kontakt med VIF'ernes netværk af 
tidligere studerende.

— Erasmus og EIT vil skabe synergi 
mellem deres respektive fællesskaber. 
Samarbejdet vil være rettet mod at sikre 
Erasmus-studerende, der deltager i 
videregående uddannelsesinstitutioner, som 
er VIF-partnere, adgang til VIF'ernes 
sommerskoler eller andre relevante 
uddannelsesaktiviteter (f.eks. om 
iværksætteri og innovationsstyring) og 
skabe kontakt med VIF'ernes netværk af 
tidligere studerende. Dette bør omfatte 
studerende, der deltager i 
lærlingeuddannelser og 
erhvervsuddannelse som led i Erasmus 
PRO.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.5 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Der vil, hvor det er muligt, blive 
sikret synergi med initiativet 
Europauniversiteter, som kan bidrage til at 

— Der vil blive sikret synergi med 
initiativet Europauniversiteter for at sikre, 
at EIT "s uddannelsesaktiviteter indgår 
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strømline EIT's uddannelsesaktiviteter 
med henblik på at opnå en systemisk 
virkning.

som en del af strømliningen og således 
har en positiv indvirkning på uddannelse i 
medlemsstaterne .

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.5 – afsnit 3 – underafsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT Digital bør inddrages materielt i 
programmet for et digitalt Europa.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – punkt 3.5 – afsnit 6 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Det nye program Et kreativt Europa 
vil være særlig relevant for aktiviteterne i 
et fremtidigt VIF for kulturelle og kreative 
industrier. Der vil blive udviklet stærk 
synergi og tilstræbt komplementaritet med 
programmet på områder som kreative 
færdigheder, job og forretningsmodeller.

— Det nye program Et kreativt Europa 
vil være særlig relevant for aktiviteterne i 
et fremtidigt VIF for kulturelle og kreative 
industrier. Der vil blive udviklet stærk 
synergi og tilstræbt komplementaritet med 
programmet på områder som kreative 
færdigheder med fokus på udvikling af ny 
teknologi samt job og forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 4 – punkt 4.2 – afsnit -1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. ambitiøse standarder – VIF'er bør 
lette og støtte de bedste og mest ambitiøse 
forsknings- og innovationsprocesser;

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 4 – punkt 4.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil sammen med Kommissionen 
udvikle yderligere indikatorer, bl.a. 
indikatorer for samfundsmæssige 
virkninger inden for VIF'ernes 
aktivitetsområder, i overensstemmelse med 
udviklingen af indikatorrammen for 
Horisont Europa-programmet for at 
afspejle den overordnede tilgang for de 
europæiske partnerskabers bidrag til de 
videnskabelige, økonomiske og 
samfundsmæssige virkninger. Samlet set 
vil tilpasningen af virkningsindikatorerne 
til Horisont Europa sigte mod at overvåge 
fremskridtene hen imod de fastsatte mål 
over tid. Dette vil sikre et sammenligneligt 
evidensgrundlag for de resultater og 
virkninger, som genereres af VIF'erne, i 
forhold til resten af programmet. Desuden 
vil EIT sikre, at overvågningssystemet 
registrerer fremskridt i forhold til de 
aktiviteter, der er specifikke for VIF-
modellen, som f.eks. videntrekantens 
integrering og iværksætterfærdigheder. 
Disse yderligere indikatorer vil være rettet 
mod at overvåge fremskridtene og 
virkningerne over tid. Eksempelvis skal 
indikatorerne for EIT's 
uddannelsesrelaterede aktiviteter 
(herunder aktiviteter, der støtter de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
kapacitet) anvendes til at overvåge den 

EIT vil sammen med Kommissionen 
udvikle yderligere indikatorer, bl.a. 
indikatorer for samfundsmæssige 
virkninger inden for VIF'ernes 
aktivitetsområder, i overensstemmelse med 
udviklingen af indikatorrammen for 
Horisont Europa-programmet for at 
afspejle den overordnede tilgang for de 
europæiske partnerskabers bidrag til:
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menneskelige kapitals 
kompetenceerhvervelse (på kort sigt), 
karriere (på mellemlang sigt) og 
arbejdsvilkår (på lang sigt), de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
engagement og kapacitetsforbedringer (på 
kort sigt) eller de videregående 
uddannelsesinstitutioners rolle og 
resultater i de lokale 
innovationsøkosystemer (på mellemlang 
og lang sigt).

- Videnskabsrelateret virkning 
- økonomisk virkning
- samfundsmæssig virkning. 
Desuden bør VIF'erne være forpligtet til 
at levere passende foranstaltninger af høj 
kvalitet og høje standarder på alle 
områder og på tværs af en bred vifte af 
medlemsstater, herunder RIS-landene. 
Passende foranstaltninger kan variere 
mellem VIF'ernes områder, men alle 
VIF'er bør dokumentere, at de har en høj 
arbejdsstandard. Hvor der er tale om 
innovative produkter, er der behov for 
særlige foranstaltninger til succes, f.eks. 
antallet af nystartede virksomheder, der er 
oprettet af studerende, investeringer, der 
er tiltrukket af nystartede virksomheder, 
der er omfattet af EIT's videns- og 
innovationsfællesskaber, patenter tildelt 
— toppen af det isbjerg, som god 
innovation udgør. Samlet set vil 
tilpasningen af virkningsindikatorerne til 
Horisont Europa sigte mod at overvåge 
fremskridtene hen imod de fastsatte mål 
over tid. Dette vil sikre et sammenligneligt 
evidensgrundlag for de resultater og 
virkninger, som genereres af VIF'erne, i 
forhold til resten af programmet. Desuden 
vil EIT sikre, at overvågningssystemet 
registrerer fremskridt i forhold til de 
aktiviteter, der er specifikke for VIF-
modellen, som f.eks. videntrekantens 
integrering og iværksætterfærdigheder. 
Disse yderligere indikatorer vil have til 
formål at overvåge fremskridtene og 
virkningerne over tid. Eksempelvis skal 
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indikatorerne for EIT's 
uddannelsesrelaterede aktiviteter 
(herunder aktiviteter, der støtter de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
kapacitet) anvendes til at overvåge den 
menneskelige kapitals 
kompetenceerhvervelse (på kort sigt), 
karriere (på mellemlang sigt) og 
arbejdsvilkår (på lang sigt), de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
engagement og kapacitetsforbedringer (på 
kort sigt) eller de videregående 
uddannelsesinstitutioners rolle og 
resultater i de lokale 
innovationsøkosystemer (på mellemlang 
og lang sigt).

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 4 – punkt 4.2 – tabel – række 4 – kolonne 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

750, heraf 450 fra den nye 
uddannelsesforanstaltning

450

Or. en

Begrundelse

Uden oplysninger om, hvad den nye uddannelsesforanstaltning indebærer, kan dette ikke 
accepteres. En opdeling af den foreslåede finansiering på 450 mio. EUR mellem 750 
institutioner giver ikke tilstrækkelig finansiering til, at den ønskede radikale ændring kan ske.

Ændringsforslag 74

Forslag til afgørelse
 Bilag I – nr. 4 – punkt 4.2 – tabel – række 8 a (ny)

Kommissionens forslag
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Ændringsforslag

Antal skabte job Stigning på 50 % Stigning på 100%

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 4 – punkt 4.2 – tabel – række 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Patenter meddelt Stigning på 50 % Stigning på 100%

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 4 – punkt 4.2 – tabel – række 8 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Publikationer i førende 
tidsskrifter

Stigning på 50 % Stigning på 100%

Or. en
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Ændringsforslag 77

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturelle og kreative industrier kan skabe 
en horisontal løsning på en række 
voksende udfordringer, som er 
permanente, og som kan imødegås ved 
hjælp af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Disse udfordringer 
kan inddeles i fire søjler: 1) europæernes 
kreativitet, kulturelle mangfoldighed og 
værdier; 2) europæisk identitet og 
samhørighed; 3) europæisk beskæftigelse, 
økonomisk modstandsdygtighed og 
intelligent vækst og 4) Europa som en 
global aktør.

Innovation i de kulturelle og kreative 
industrier styres i stigende grad af de 
teknologiske faktorer, der er involveret i: 
design, distribution, nye organisatoriske 
processer og forretningsmodeller. Navnlig 
har kulturelle og kreative industrier med 
forskellige værdikæder (dvs. musik, 
design, mode, audiovisuelle produkter, 
videospil, arkitektur osv.) en stærk 
innovationskapacitet i økonomisk 
henseende og er i stand til at fremme 
innovation i andre økonomiske sektorer. 
For eksempel er film, medier og videospil 
massive indtjeningskilder og jobskabere 
for nogle medlemsstater. De kulturelle og 
kreative industrier opfattes i stigende grad 
som nye kilder til intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst og jobskabelse, og 
sektoren beskæftiger allerede over 12 
millioner personer i Unionen, hvilket 
udgør 7,5 % af EU's samlede antal 
personer i beskæftigelse. Dette VIF vil 
bygge på de eksisterende resultater og 
sprede fordelene i hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæernes kreativitet og kulturelle 
mangfoldighed afhænger af 
modstandsdygtige og robuste kulturelle og 
kreative sektorer. Disse sektorer, navnlig 
den audiovisuelle sektor og musiksektoren, 
står imidlertid over for en række 

De kreative og kulturelle industrier står 
over for en række udfordringer som følge 
af den øgede konkurrence fra globale 
aktører og den digitale omstilling. Unionen 
er i hård konkurrence med Kina og USA, 
hvad angår teknisk opfindelse i den 
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udfordringer som følge af den øgede 
konkurrence fra globale aktører og den 
digitale omstilling.

kreative sektor.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Producenter, distributører, radio- og 
tv-selskaber, biografer og alle typer af 
kulturelle organisationer er nødt til at 
innovere for at tiltrække nye 
publikumsgenerationer.

— (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Manglen på iværksætteri og 
tværgående færdigheder i de kulturelle og 
kreative industrier8 vedrører både nye 
undersektorer og de meget modne 
undersektorer, som undergår en 
gennemgribende digital omstilling. Disse 
færdigheder er nødvendige for innovation 
og er afgørende i lyset af de ændringer på 
arbejdsmarkedet, som sektoren står over 
for.

— Manglen på iværksætteri og 
tværgående færdigheder i de kulturelle og 
kreative industrier vedrører både nye 
undersektorer og de modne undersektorer, 
som undergår en gennemgribende digital 
omstilling. Disse færdigheder er 
nødvendige for innovation og er afgørende 
i lyset af de ændringer på arbejdsmarkedet, 
som sektoren står over for.

__________________ __________________
8 De kulturelle og kreative studier på 
europæiske universiteter er for det meste 
fokuseret på den "kreative del", og de 
færdiguddannede er ikke altid klar til at 
komme ind på det moderne arbejdsmarked, 

8 De kulturelle og kreative studier på 
europæiske universiteter er for det meste 
fokuseret på den "kreative del", og de 
færdiguddannede er ikke altid klar til at 
komme ind på det moderne arbejdsmarked, 
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fordi de mangler tværsektorielle 
færdigheder (inden for iværksætteri, 
digitalisering og finansiel forvaltning). 
Med hensyn til de videregående 
uddannelsesinstitutioner er EU bagud i 
forhold til USA inden for kommunikation- 
og medieuddannelser (mens EU's 
universiteter klarer sig bedre inden for 
mere traditionelle discipliner såsom kunst 
og design eller udøvende kunstarter).

fordi de mangler tværsektorielle 
færdigheder (inden for iværksætteri, 
digitalisering og finansiel forvaltning). 
Med hensyn til de videregående 
uddannelsesinstitutioner er EU bagud i 
forhold til USA inden for kommunikation- 
og medieuddannelser (mens EU's 
universiteter klarer sig bedre inden for 
mere traditionelle discipliner såsom kunst 
og design eller udøvende kunstarter).

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsmæssige udfordringer, der 
vedrører europæisk identitet og 
samhørighed, kan generelt beskrives ud fra 
manglen på "broer", der forbinder 
forskellige dele af samfundet, herunder 
forskellige territorier. De omfatter 
spørgsmål vedrørende social udstødelse, 
behovet for at opbygge tættere 
interkulturelle forbindelser og udvikle en 
følelse af fælles tilhørsforhold baseret på 
vores kulturelle mangfoldighed og fælles 
arv, hvilket kan imødegås gennem mere 
samfundsdeltagelse, innovationer inden for 
design, arkitektur og udnyttelsen af 
offentlige rum samt kulturbaseret social 
innovation. Der er navnlig tale om 
følgende udfordringer:

Der findes også samfundsmæssige 
udfordringer, som vedrører europæisk 
identitet og samhørighed. Disse kan 
generelt beskrives ud fra manglen på 
"broer", der forbinder forskellige dele af 
samfundet, herunder forskellige territorier. 
De omfatter spørgsmål vedrørende social 
udstødelse, behovet for at opbygge tættere 
interkulturelle forbindelser og udvikle en 
følelse af fælles tilhørsforhold baseret på 
vores kulturelle mangfoldighed og fælles 
arv, hvilket kan imødegås gennem mere 
samfundsdeltagelse, innovationer inden for 
design, arkitektur og udnyttelsen af 
offentlige rum samt kulturbaseret social 
innovation. Der er navnlig tale om 
følgende udfordringer:

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 3 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Der er et begrænset samarbejde 
mellem forskere og mellem forskning og 
industrien samt utilstrækkelig koordinering 
af FoU-indsatsen, udveksling af metoder, 
resultater og bedste praksis. Desuden er 
størstedelen af forskningen i de kulturelle 
og kreative industrier ikke blevet oversat, 
hvilket fører til gentagelser, da forskere 
ofte ikke er bevidste om lignende projekter.

— Der er et begrænset samarbejde 
mellem forskere, der arbejder inden for 
design og arkitektur og teknisk forskning 
og industrien samt utilstrækkelig 
koordinering af FoU-indsatsen, udveksling 
af metoder, resultater og bedste praksis.

- størstedelen af forskningen i de kulturelle 
og kreative industrier er ikke blevet oversat 
til engelsk, tysk og fransk, hvilket fører til 
gentagelser, da forskere ofte ikke er 
bevidste om lignende projekter.

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – nr. 7 – afsnit 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— En betydelig del af de regionale 
prioriteter for intelligent specialisering i 
Europa henviser til kultur ud fra andre 
synsvinkler (f.eks. kulturarv, kreative 
industrier osv.). I betragtning af den 
vigtige rolle, som kultur og kreativitet 
spiller for den økonomiske og sociale 
udvikling i byer og regioner, og deres evne 
til yderligere at bidrage til afhjælpning af 
uligheder i Europa, har VIF'et for kulturelle 
og kreative industrier et meget stort 
potentiale.

— En betydelig del af de regionale 
prioriteter for intelligent specialisering i 
Europa henviser til kultur ud fra andre 
synsvinkler (f.eks. kulturarv, videospil, 
medieproduktion, design, arkitektur osv.). 
I betragtning af den vigtige rolle, som 
kultur og kreativitet spiller for den 
økonomiske og sociale udvikling i byer og 
regioner, og deres evne til yderligere at 
bidrage til afhjælpning af uligheder i 
Europa, har VIF'et for kulturelle og 
kreative industrier et meget stort potentiale.

Or. en
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Ændringsforslag 84

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 4 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— De europæiske industrier 
udfordres af digitaliseringen og 
globaliseringen og disses stærke 
indflydelse på, hvordan kunstnere 
producerer og distribuerer deres værker 
og forholder sig til publikum. DVD-
markedernes kollaps, forbrugernes nye 
forventninger og de amerikanske studiers 
fortsatte magt, ledsaget af fremkomsten af 
globale digitale giganter som Amazon, 
ITunes, Google og Netflix, har påvirket 
den traditionelle værdikæde.

— Den øgede videostreaming og 
forbrugernes nye forventninger samt de 
amerikanske studiers fortsatte magt, 
ledsaget af fremkomsten af globale digitale 
giganter som Amazon, ITunes, Google og 
Netflix udfordrer den traditionelle 
værdikæde. Endelig er det vigtigt for 
Unionen som global aktør at fremme 
udbredelsen, markedsføringen og 
erhvervelsen af kulturelt indhold, som er 
skabt i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 7 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig er det vigtigt for Europa som 
global aktør at fremme udbredelsen af 
kulturelt indhold, som er skabt i Europa. 
Europa er nødt til at forblive 
konkurrencedygtig i det globale digitale 
kapløb om at skabe nye teknologier (f.eks. 
AI, IoT, blockchain), hvor de kulturelle og 
kreative industrier er vigtige producenter af 
indhold, produkter og tjenester på globalt 
plan. På globalt plan bidrager de kulturelle 
og kreative industrier (f.eks. design, 
arkitektur osv.) desuden aktivt til 
bæredygtig udvikling og fremmer grøn 
innovation, mens kulturelt indhold 
(litteratur, film og kunst) kan øge 
bevidstheden om miljømæssige problemer 
og informere offentligheden.

Europa er nødt til at forblive 
konkurrencedygtig i det globale digitale 
kapløb om at skabe nye teknologier (f.eks. 
AI, IoT, blockchain), hvor de kulturelle og 
kreative industrier er vigtige producenter af 
indhold, produkter og tjenester på globalt 
plan. På globalt plan bidrager de kulturelle 
og kreative industrier (f.eks. design, 
arkitektur osv.) desuden aktivt til 
bæredygtig udvikling og fremmer grøn 
innovation, mens kulturelt indhold 
(litteratur, film og kunst) kan øge 
bevidstheden om miljømæssige problemer 
og informere offentligheden.
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Or. en

Begrundelse

Sætningen flyttes og indsættes i bilag I — nr. 6 — punkt 1 — underpunkt 7 - afsnit 4 - led 2 - 
for større sammenhæng.

Ændringsforslag 86

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
industrier vil – med dets holistiske og 
integrerede tilgang – bidrage til at 
imødegå alle ovennævnte udfordringer. 
Ved at dække næsten alle sektorer i vores 
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.

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
industrier vil bidrage til at imødegå alle 
ovennævnte udfordringer. Med virkninger 
for næsten alle sektorer i vores liv, 
samfund og økonomi vil dette VIF være 
yderst relevant, når det gælder økonomiske 
og samfundsmæssige virkninger og vil 
skabe af strategiske muligheder for 
økonomisk, teknologisk og social 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 6 - punkt 1 - underpunkt 8 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturbaserede og kreativitetsdrevne 
innovationer fremmer den europæiske 
konkurrenceevne enten direkte ved at 
skabe nye virksomheder og job eller 
indirekte ved at skabe sektoroverskridende 
fordele for økonomien som helhed, 
forbedre livskvaliteten og øge Europas 
tiltrækningskraft. De kulturelle og kreative 
industrier opfattes i stigende grad som nye 
kilder til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og jobskabelse, og sektoren 

Kulturbaserede og kreativitetsdrevne 
innovationer fremmer allerede den 
europæiske konkurrenceevne direkte ved at 
skabe nye virksomheder og job og ved at 
skabe sektoroverskridende fordele for 
økonomien som helhed, forbedre 
livskvaliteten og øge Europas 
tiltrækningskraft. Kulturens og 
kreativitetens bidrag til innovation er ikke 
begrænset til de kulturelle og kreative 
industriers direkte virkning, eftersom 
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beskæftiger allerede over 12 millioner 
personer i EU, hvilket udgør 7,5 % af 
EU's samlede beskæftigelse.

innovation generelt i stigende grad er 
drevet af ikke-teknologiske faktorer såsom 
kreativitet, design og nye organisatoriske 
processer eller forretningsmodeller. 
Navnlig har kulturelle og kreative 
industrier med forskellige værdikæder 
(dvs. musik, design, mode, audiovisuelle 
produkter, videospil, arkitektur osv.) en 
stærk innovationskapacitet i økonomisk 
henseende og er i stand til at fremme 
innovation i andre økonomiske sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 6 - nr. 1 - punkt 8 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturens og kreativitetens bidrag til 
innovation er ikke begrænset til de 
kulturelle og kreative industriers direkte 
virkning, eftersom innovation generelt i 
stigende grad er drevet af ikke-
teknologiske faktorer såsom kreativitet, 
design og nye organisatoriske processer 
eller forretningsmodeller. Navnlig har 
kulturelle og kreative industrier med 
forskellige værdikæder (dvs. musik, 
design, mode, audiovisuelle produkter, 
videospil, arkitektur osv.) en stærk 
innovationskapacitet i økonomisk 
henseende og er i stand til at fremme 
innovation i andre økonomiske sektorer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne tekst er dækket af Bilag I - nr. 6 - nr. 1 - punkt 8 - afsnit 3
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Ændringsforslag 89

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 6 - nr. 1 - punkt 8 - afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
industrier vil 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 vil 
sætte gang i bottom up- og top down-
initiativer på regionalt og nationalt plan 
samt på EU-plan. Det vil udvikle de 
nødvendige rammebetingelser for 
oprettelse og opskalering af nye projekter 
inden for innovative økosystemer. Det vil 
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. VIF'et 
vil give mulighed for yderligere samspil 
med andre økonomiske og industrielle 
sektorer og fungere som en katalysator for 
innovation.

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
industrier vil bygge på eksisterende 
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 vil 
sætte gang i bottom up- og top down-
initiativer på regionalt og nationalt plan 
samt på EU-plan. Det vil udvikle de 
nødvendige rammebetingelser for 
oprettelse og opskalering af nye projekter 
inden for innovative økosystemer. Det vil 
stille forskere og studerende til rådighed 
inden for mange fagområder (bl.a. kunst, 
humaniora, erhvervsliv, 
samfundsvidenskab og anvendt videnskab 
på det tekniske og digitale område) 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. Det vil øge 
yderligere samspil mellem kreative og 
kulturelle industrier og andre økonomiske 
og industrielle sektorer og fungere som en 
katalysator for innovation.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – afsnit 1 – punkt 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Synergi og komplementaritet med 9) Samarbejde med eksisterende EU-
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eksisterende initiativer initiativer

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – afsnit 1 – punkt 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et VIF for kulturelle og kreative industrier 
vil være et supplement til en række andre 
EU-initiativer og dermed også på 
medlemsstatsniveau. De vigtigste 
synergieffekter, som forventes på EU-
plan, er beskrevet nedenfor.

Et VIF i for kulturelle og kreative 
industrier vil være et supplement til en 
række initiativer i Unionen og de enkelte 
medlemsstater. De vigtigste 
synergieffekter, som forventes på EU-plan, 
er beskrevet nedenfor.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 6 - afsnit 1 - punkt 9 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et VIF for kulturelle og kreative industrier 
forventes at skabe stærk synergi med 
relevante politiske initiativer under 
Horisont Europa-programmet, navnlig 
under søjle II med klyngen [Inklusive og 
sikre samfund], og dets indsatsområder 
inden for kulturarv og demokrati. Et 
fremtidigt VIF 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. Desuden kan det 
effektivt supplere andre dele af Horisont 
Europa-programmet, indsatsen inden for 
det eksisterende EIT Digital og de 

Et VIF for kulturelle og kreative industrier 
forventes at skabe stærke 
samarbejdsprægede og understøttende 
forbindelser med relevante politiske 
initiativer under Horisont Europa-
programmet, navnlig under søjle II med 
klyngen [kultur, kreativitet og inklusive 
samfund], og dets indsatsområder inden for 
kulturarv og demokrati. Et fremtidigt VIF 
kan også levere værdifulde horisontale 
input på tværs af de forskellige aktiviteter, 
der skal gennemføres i klyngen [digital 
industri og rummet], navnlig med hensyn 
til de fremstillingsteknologier, hvor 
behovet for at udvikle nye produkter er 
stærkt afhængigt af de kulturelle og 
kreative industrier. Desuden kan det 
effektivt supplere andre dele af Horisont 
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foranstaltninger, der er planlagt under 
andre EU-programmer som f.eks. 
InvestEU, Digital Europe eller midler 
under samhørighedspolitikken.

Europa-programmet og det eksisterende 
EIT Digital.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – underpunkt 9 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det nye program "Et kreativt Europa" vil 
være særdeles relevant for aktiviteterne i 
VIF'et inden for kulturelle og kreative 
industrier. Programmets indsatsområder og 
specifikke indkaldelser afspejler nogle af 
de allerede nævnte udfordringer, som 
sektoren står over for (f.eks. den kreative 
industris færdigheder og beskæftigelse, 
forretningsmodeller osv.), og der bør 
udvikles stærke synergieffekter og 
komplementaritet. Inden for rammerne af 
programmet "Et Kreativt Europa" og på 
baggrund af den begrænsede adgang til 
finansiering inden for de kulturelle og 
kreative sektorer kan der dog forventes 
synergi med garantifaciliteten for de 
kulturelle og kreative sektorer, en 
finansieringsmekanisme, som hjælper 
kulturelle og kreative projekter med at 
opskalere ved at yde forsikring til 
finansielle formidlere.

Det nye program "Et kreativt Europa" vil 
være særdeles relevant for aktiviteterne i 
VIF'et inden for kulturelle og kreative 
industrier. Programmets indsatsområder og 
specifikke indkaldelser afspejler nogle af 
de allerede nævnte udfordringer, som 
sektoren står over for (f.eks. den kreative 
industris færdigheder og beskæftigelse, 
forretningsmodeller osv.), og der bør 
udvikles stærke synergieffekter og 
komplementaritet. Inden for rammerne af 
programmet "Et Kreativt Europa" og på 
baggrund af den begrænsede adgang til 
finansiering inden for de kulturelle og 
kreative sektorer kan der dog forventes 
støtte fra garantifaciliteten for de kulturelle 
og kreative sektorer, en 
finansieringsmekanisme, som hjælper 
kulturelle og kreative projekter med at 
opskalere ved at yde forsikring til 
finansielle formidlere.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – punkt 1 – underpunkt 9 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Platformen for intelligent specialisering 
(S3) om industriel modernisering har 
identificeret en række FoU-strategier, der 
fokuserer på kulturelle og kreative 
industrier og undersøger nye forbindelser 
mellem lokale aktiver, potentielle markeder 
og samfundsmæssige udfordringer gennem 
inddragelse af en lang række 
iværksætteraktører. Styrkelsen af nye 
partnerskaber mellem 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
offentlige myndigheder vækker især 
bekymring i forbindelse med S3-strategier, 
hvilket kræver etablering af nye 
samarbejdsplatforme.

Platformen for intelligent specialisering 
(S3) om industriel modernisering har 
identificeret en række forsknings- og 
innovationsstrategier, der fokuserer på 
kulturelle og kreative industrier og 
undersøger nye forbindelser mellem lokale 
aktiver, potentielle markeder og 
samfundsmæssige udfordringer gennem 
inddragelse af en lang række 
iværksætteraktører. Styrkelsen af nye 
partnerskaber mellem 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
offentlige myndigheder vækker især 
bekymring i forbindelse med S3-strategier, 
hvilket kræver etablering af nye 
samarbejdsplatforme.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF inden for kulturelle og kreative 
industrier er bedst egnet til at imødegå de 
store økonomiske og samfundsmæssige 
udfordringer, der er skitseret ovenfor. 
Kreativitet er en vigtig drivkraft for 
innovation, og et VIF for kulturelle og 
kreative industrier har kapacitet til at 
frigøre det potentiale, der ligger i 
kulturbaseret kreativitet, og bidrage til at 
styrke konkurrenceevne og intelligent 
vækst i Europa.

Et EIT-VIF inden for kulturelle og kreative 
industrier vil tage fat på de store 
økonomiske og samfundsmæssige 
udfordringer, der findes i Unionen i dag, 
og fremme skabelsen af nye projekter i de 
kulturelle og kreative sektorer ved at 
mobilisere investeringer og langsigtet 
engagement fra erhvervslivets side. 
VIF'et, der bygger på eksisterende 
ekspertise inden for den kulturelle og 
kreative sektor, vil fremme teknisk 
uddannelse og kreativ innovation i hele 
Unionen. Kreativitet er en vigtig drivkraft 
for innovation, og et VIF for kulturelle og 
kreative industrier har kapacitet til at 
frigøre det potentiale, der ligger i 
kulturbaseret kreativitet, og bidrage til at 
styrke konkurrenceevne og intelligent 
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vækst i Europa.

Or. en


