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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- KIG Gezondheid – Mobiele toestellen waarmee chronische aandoeningen zoals 
Alzheimer en atriumfibrillatie kunnen worden voorspeld.
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De rapporteur erkent de successen van de bestaande KIG’s en vraagt dat het EIT hun groei en 
impact blijft bevorderen en hun overgang naar financiële duurzaamheid begeleidt wanneer de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten aflopen.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel om in 2021 een nieuwe KIG op het gebied van 
de culturele en creatieve sector op te starten om het potentieel van op cultuur gebaseerde 
creativiteit, met name digitale en technologische ontwikkeling, aan te boren en het Europese 
concurrentievermogen en slimme groei in Europa te helpen bevorderen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de bijlage opgenomen strategische 
innovatieagenda van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie voor de 
periode van 2021 tot en met 2027 wordt 
hierbij goedgekeurd.

Bij dit besluit wordt de strategische 
innovatieagenda (“SIA”) van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(“EIT”) vastgesteld voor de periode van 
2021 tot en met 2027.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Doelstellingen van de SIA

1. In de SIA worden de strategie, de 
doelstellingen en de prioriteiten van het 
EIT voor de periode van 2021 tot en met 
2027 uiteengezet en worden de 
kernactiviteiten, de beoogde resultaten en 
de benodigde middelen voor die periode 
vastgesteld.
2. Met de SIA wordt het EIT afgestemd op 
Horizon Europa.
3. De SIA zorgt voor samenwerking en 
aanvullende acties met andere relevante 
programma’s, prioriteiten en 
toezeggingen van de Unie.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Algemene doelstellingen van het EIT

Het EIT stimuleert duurzame 
economische groei in Europa door in alle 
lidstaten van de Unie wetenschappelijke, 
economische, technologische en 
maatschappelijke innovatie te creëren. De 
algemene doelstellingen van het EIT zijn:
a) in heel Europa duurzame, op 
uitdagingen gebaseerde innovatie-
ecosystemen versterken die wereldwijde 
uitdagingen helpen aanpakken;
b) de ontwikkeling van technische 
ondernemers- en innovatievaardigheden 
in het perspectief van een leven lang leren 
bevorderen, en ook de capaciteiten van 
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instellingen voor hoger onderwijs in de 
hele Unie vergroten, en hun 
ondernemersgerichte transformatie 
ondersteunen; en
c) nieuwe oplossingen voor wereldwijde 
en maatschappelijke uitdagingen op de 
markt brengen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater
Specifieke doelstellingen van het EIT

De specifieke doelstellingen van het EIT 
zijn:
a) het effect van de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (“KIG’s”) en 
de integratie binnen de kennisdriehoek 
vergroten;
b) de wetenschappelijke, technische en 
innovatieve capaciteit van de 
hogeronderwijssector vergroten; en
c) het regionale bereik van het EIT 
vergroten om de regionale ongelijkheden 
op het gebied van innovatiecapaciteit in 
de hele Unie aan te pakken.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quinquies
Prioriteiten voor de kennis- en 

innovatiegemeenschappen
1. Het EIT werkt hoofzakelijk via KIG’s.
2. Het EIT consolideert de bestaande 
KIG’s, bevordert hun groei en impact en 
begeleidt hun overgang naar financiële 
duurzaamheid wanneer de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten 
aflopen.
3. Het EIT verleent steun aan KIG’s die 
portefeuilles van activiteiten op het gebied 
van de kennisdriehoek runnen, door 
middel van:
a) onderwijs- en opleidingsactiviteiten met 
sterke ondernemerschapscomponenten 
om de volgende generatie talenten op te 
leiden, met inbegrip van het ontwerp en 
de uitvoering van programma’s waaraan 
het EIT-label is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau;
b) activiteiten ter ondersteuning van 
innovatie om innovatieve producten, 
processen en diensten te ontwikkelen die 
specifieke zakelijke mogelijkheden 
openen; en
c) activiteiten om de oprichting van 
bedrijven en het bedrijfsleven te 
ondersteunen, zoals 
acceleratorprogramma’s om ondernemers 
te helpen hun ideeën in succesvolle 
projecten om te zetten en het groeiproces 
te versnellen.
4. Het EIT streeft ernaar de ambitie van 
de bestaande KIG’s uit te breiden en de 
hoogste kwaliteit van wetenschappelijk en 
technisch onderzoek en innovatie in 
nieuwe innovatiegemeenschappen aan te 
moedigen. In het bijzonder:
a) bevordert het EIT nauwere 
samenwerking tussen de KIG’s rond 
thema’s die van strategisch en 



PE644.924v01-00 8/65 PA\1194718NL.docx

NL

beleidsmatig belang zijn, en stelt het de 
gebieden voor deze samenwerking vast; en
b) zorgt het ervoor dat de KIG’s een 
strategie ontwikkelen en uitvoeren met het 
oog op samenwerking en synergie met 
relevante Europese partnerschappen en 
andere relevante initiatieven en 
programma’s van de Unie.
5. Het EIT vergroot zijn regionale impact 
verder door meer openheid ten aanzien 
van potentiële partners en 
belanghebbenden en een beter 
geformuleerde regionale strategie voor de 
KIG’s, met inbegrip van links naar de 
relevante strategieën voor slimme 
specialisatie en RIS. In het bijzonder zorgt 
het EIT ervoor dat:
a) de KIG’s een inclusieve aanpak 
hanteren om hun betrekkingen met 
nationale, regionale en lokale actoren op 
het gebied van innovatie aan te halen; en
b) de EIT RIS-activiteiten meer regionaal 
effect sorteren en volledig in de 
meerjarige strategieën van de KIG’s 
worden geïntegreerd.
6. Om nieuwe en opkomende wereldwijde 
uitdagingen aan te gaan, start het EIT op 
prioritaire gebieden nieuwe KIG’s op die 
zijn geselecteerd op basis van criteria die 
onder andere de relevantie ervan voor de 
beleidsprioriteiten van Horizon Europa 
beoordelen, evenals het potentieel en de 
toegevoegde waarde ervan.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 sexies
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Start van een nieuwe KIG op het gebied 
van de culturele en creatieve sector

1. In de periode van 2021 tot en met 2027 
wordt een nieuwe KIG op het gebied van 
de culturele en creatieve sector (CCS) 
opgestart om het potentieel van op cultuur 
gebaseerde creativiteit aan te boren en het 
Europese concurrentievermogen en 
slimme groei in Europa te helpen 
bevorderen.
2. Het KIG in de CCS:
a) bevordert technische innovatie door 
bedrijfsleven en onderzoek in 
verschillende sectoren en disciplines op 
lokaal, regionaal, nationaal en 
Unieniveau met elkaar te verbinden;
b) leidt de volgende generatie innovatoren 
in de CCS op door hen met de nodige 
technische en ondernemers-, technische 
en digitale vaardigheden uit te rusten om 
in een snel veranderende omgeving 
succesvol te zijn;
c) draagt bij tot de ontwikkeling van de 
juiste kadervoorwaarden om ideeën in 
nieuwe technologische ontwikkelingen en 
sociale innovatie om te zetten die de 
levenskwaliteit en de burgers van de Unie 
ten goede zullen komen;
d) bevordert de oprichting en de 
ontwikkeling van nieuwe ondernemingen 
in de CCS door investeringen en 
engagement op lange termijn van het 
bedrijfsleven te mobiliseren;
e) ontwikkelt synergie met de bestaande 
KIG’s en met andere Europese 
partnerschappen, programma’s en 
initiatieven om innovatie buiten de CCS 
in andere sectoren van de economie te 
stimuleren; en
f) versterkt de positie van de EU als 
wereldwijde speler op het gebied van de 
CCS door de creativiteit en de culturele 
diversiteit van de burgers van de Unie te 
benutten.
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 septies
Begroting

1. De ontvangsten van het EIT bestaan uit 
een bijdrage van de Unie. De ontvangsten 
van het EIT kunnen ook een bijdrage uit 
andere publieke en particuliere bronnen 
omvatten.
2. De bijdrage van de Unie voor de 
periode van 2021 tot en met 2027 wordt 
verstrekt via een financiële bijdrage van 
4 % uit de algemene begroting van 
Horizon Europa en dekt:
a) de uitgaven voor de acht bestaande 
KIG’s;
b) het opstarten van een nieúwe KIG in de 
CCS;
c) het opstarten van een nieuwe steun- en 
coördinatieactie van het EIT; en
d) de administratieve uitgaven.
3. Het EIT kan aanvullende financiële 
middelen uit andere programma’s van de 
Unie ontvangen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 octies
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Samenwerking met andere programma’s
Het EIT werkt samen met en ondersteunt 
andere programma’s of instrumenten van 
de Unie, onder andere door meer steun te 
verlenen aan KIG’s bij hun plannings- en 
uitvoeringsactiviteiten. 

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze strategische innovatieagenda (SIA) 
worden de strategie en de prioriteiten van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) voor de periode 2021-
2027 beschreven. De agenda vormt het 
belangrijkste beleidsdocument van het EIT 
voor de volgende programmeringsperiode 
en beschrijft de doelstellingen van het 
EIT, de belangrijkste acties, de verwachte 
resultaten en de benodigde middelen. De 
SIA zorgt voor de noodzakelijke 
samenhang tussen het EIT en het [voorstel 
voor Horizon Europa], het 
kaderprogramma van de Unie ter 
ondersteuning van onderzoek en innovatie 
in de periode 2021-2027. De agenda 
waarborgt ook geschikte synergieën en 
complementariteit tussen de activiteiten 
van het EIT en andere initiatieven, 
beleidsmaatregelen en instrumenten van 
de Unie.

In deze strategische innovatieagenda (SIA) 
worden de strategie en de prioriteiten van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) voor de periode 2021-
2027 beschreven, een programma voor 
origineel technisch onderzoek, 
uitvindingen en innovatie om tegemoet te 
komen aan de behoeften van de 
samenleving. De agenda vormt het 
belangrijkste beleidsdocument van het EIT 
voor de volgende programmeringsperiode, 
legt de lat hoger met ambitieuze 
doelstellingen en stelt de belangrijkste 
acties, de beoogde resultaten en de 
benodigde middelen vast. De SIA zorgt 
voor de noodzakelijke samenhang tussen 
het EIT en Horizon Europa, het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie voor de periode 
2021-2027, en met andere relevante 
programma’s, prioriteiten en 
toezeggingen van de Unie.

Or. en

Amendement 11

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

De SIA houdt rekening met de 
strategische planning van Horizon 
Europa om voor samenhang met de 
activiteiten van het kaderprogramma, 
andere relevante programma’s van de 
Unie en prioriteiten en verbintenissen van 
de EU te zorgen en om de 
complementariteit en synergie met 
nationale en regionale 
financieringsprogramma’s en prioriteiten 
te vergroten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De inhoud van deze alinea is duidelijkheidshalve opgenomen in punt 1, alinea 1, van de 
bijlage.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT is in 2008 opgericht om bij te 
dragen tot duurzame economische groei en 
het concurrentievermogen door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Europese Unie te versterken. Het heeft een 
voortrekkersrol bij de onderlinge integratie 
van onderwijs, bedrijfsleven en technisch 
onderzoek (de kennisdriehoek) gespeeld en 
sterk de nadruk gelegd op 
ondernemerstalent en 
innovatievaardigheden.

Or. en
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Tien jaar na de oprichting van het EIT is 
het innovatietempo dramatisch 
toegenomen. Als gevolg van innovatie 
ondergaan economische sectoren 
ingrijpende veranderingen, raken bestaande 
bedrijven ontwricht en worden ongekende 
mogelijkheden gecreëerd. Door de 
verschuivingen binnen de economische 
wereldorde en de toenemende 
internationale concurrentie wordt de EU 
steeds afhankelijker van talent en het 
vermogen te innoveren. De Unie heeft een 
ambitieuze, genderevenwichtige 
strategische innovatieagenda nodig om 
met succes het hoofd te kunnen bieden 
aan uitdagingen in een steeds meer 
geglobaliseerde wereld, met name op het 
gebied van digitale transformatie, 
klimaatverandering en niet-duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
demografische verschuivingen en de 
toekomst van gezondheidszorg en voedsel. 
Uit de tussentijdse evaluatie van het EIT 
in 2018 is gebleken dat de overkoepelende 
grondgedachte van het EIT nog steeds 
geldig is en dat het model van een door 
innovatie gestimuleerde integratie binnen 
de kennisdriehoek relevant blijft.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een succesvol 
instrument om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. Het EIT is 
voornamelijk actief via kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s): 
grootschalige Europese partnerschappen 
tussen onderwijs/opleiding, het 
bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. 
Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief 
zijn op de volgende gebieden: 
klimaatverandering, digitale 
transformatie, energie, voeding, 
gezondheid, grondstoffen, stedelijke 

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een succesvol 
instrument om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken door middel van 
praktische, innovatieve producten en 
diensten alle lidstaten en/of door 
inkomsten te genereren.



PA\1194718NL.docx 15/65 PE644.924v01-00

NL

mobiliteit en productie met toegevoegde 
waarde (zie figuur 2).

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG’s beogen portefeuilles van 
activiteiten op het gebied van de 

Schrappen
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kennisdriehoek te runnen door middel 
van:
— onderwijs- en 
opleidingsactiviteiten met sterke 
ondernemerschapscomponenten om de 
volgende generatie talenten op te leiden, 
met inbegrip van het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s waaraan het 
EIT-label23 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau;
— activiteiten ter ondersteuning van 
innovatie om innovatieve producten, 
processen en diensten te ontwikkelen die 
specifieke zakelijke mogelijkheden 
openen;
— activiteiten om de oprichting van 
bedrijven en het bedrijfsleven te 
ondersteunen, zoals 
acceleratorprogramma’s om ondernemers 
te helpen hun ideeën in succesvolle 
projecten om te zetten en het groeiproces 
te versnellen.
__________________
23 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs 
in ondernemerschap en innovatief “al 
doende leren”.

Or. en

Motivering

Dit lid is verplaatst naar de hoofdtekst van het besluit, in artikel 1 quater.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwijs/opleiding, talent en de Technisch onderwijs/technische opleiding, 
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ontwikkeling van vaardigheden vormen de 
kern van het EIT-model. Geen enkele 
andere EU-actie op het gebied van 
innovatie betrekt het hoger onderwijs 
sterker bij de innovatiewaardeketen dan het 
EIT. De onderwijsagenda van het EIT is 
van cruciaal belang voor de ontwikkeling 
van hooggeschoolde innovatoren met veel 
zin voor ondernemerschap. In 2017 
hadden meer dan 1 700 personen met 
succes een master- en/of 
doctorsprogramma met een EIT-label 
voltooid en duizenden mensen hebben 
deelgenomen aan onderwijsactiviteiten en -
formats op het gebied van 
ondernemerschap en innovatie.

talent en de ontwikkeling van vaardigheden 
vormen de kern van het EIT-model. Geen 
enkele andere EU-actie op het gebied van 
innovatie betrekt het hoger onderwijs 
sterker bij de innovatiewaardeketen dan het 
EIT. De onderwijsagenda van het EIT is 
van cruciaal belang voor de ontwikkeling 
van hooggeschoolde innovatoren met veel 
zin voor ondernemerschap. Het EIT moet 
dienen als hub voor excellentie en als 
kweekvijver voor onderzoekers en 
ondernemers. In 2018 zijn 2379 studenten 
van de eerste vijf kennis- en 
innovatiegemeenschappen afgestudeerd 
in het kader van MSc- en PhD-
programma’s met een EIT-label. 
Daarbovenop hebben duizenden mensen 
deelgenomen aan onderwijsactiviteiten en -
formats op het gebied van 
ondernemerschap en innovatie. 806 start-
ups in de bredere gemeenschappen zijn 
door de KIG’s gesteund.

Or. en

Motivering

Gegevens gebaseerd op de informatie die het EIT in zijn publicatie “Making Innovation 
happen” heeft verstrekt. Over de KIG Voeding, de KIG Industrie en de KIG Stedelijke 
Mobiliteit waren geen cijfers beschikbaar.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

kadervoorwaarden te creëren die essentieel 
zijn voor de groei van een goed 
functionerend innovatie-ecosysteem en de 
voorspoedige ontwikkeling van innovatie.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de acht KIG’s met meer dan 
1 000 partners uit het bedrijfsleven, de 
onderzoekswereld en het onderwijs vormt 
het EIT het grootste door de EU 
ondersteunde innovatie-ecosysteem. Het 
EIT heeft steun aan meer dan 
1 200 startende en innovatieve 
ondernemingen verleend, wat meer dan 
890 miljoen EUR aan door deze 
ondernemingen aangetrokken externe 
financiering en meer dan 6 000 door de 
ondersteunde startende ondernemingen 
gecreëerde banen heeft opgeleverd. Meer 
dan 50 % van de KIG-partners is afkomstig 
uit het bedrijfsleven (industrie, kleine en 
middelgrote ondernemingen en startende 
ondernemingen), wat een indicator van de 
marktgerichtheid is. De toename van het 
aantal partners van elke KIG bewijst de 
aantrekkelijkheid en het 
langetermijnpotentieel van het EIT-model. 
In 2019 zullen meer dan 600 bedrijven, 
250 instellingen voor hoger onderwijs, 
200 onderzoeksorganisaties en meer dan 
50 maatschappelijke organisaties en 
autoriteiten bij de KIG’s van het EIT 
betrokken zijn.

Via de acht KIG’s met meer dan 
1 000 partners uit het bedrijfsleven, de 
onderzoekswereld en het onderwijs vormt 
het EIT de grootste door de EU 
ondersteunde innovatiegemeenschap. Het 
EIT heeft steun aan meer dan 
1 200 startende en innovatieve 
ondernemingen verleend, wat meer dan 
890 miljoen EUR aan door deze 
ondernemingen aangetrokken externe 
financiering en meer dan 6 000 door de 
ondersteunde startende ondernemingen 
gecreëerde banen heeft opgeleverd. Meer 
dan 50 % van de KIG-partners is afkomstig 
uit het bedrijfsleven (industrie, kleine en 
middelgrote ondernemingen en startende 
ondernemingen), wat een indicator van de 
marktgerichtheid is. De toename van het 
aantal partners van elke KIG bewijst de 
aantrekkelijkheid en het 
langetermijnpotentieel van het EIT-model. 
In 2019 zullen meer dan 600 bedrijven, 
250 instellingen voor hoger onderwijs, 
200 onderzoeksorganisaties en meer dan 
50 maatschappelijke organisaties en 
autoriteiten bij de KIG’s van het EIT 
betrokken zijn.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT maakt deel uit van het algemene 
kader van Horizon Europa dat onder 
meer tot doel heeft wetenschappelijke, 
economische, technologische en 
maatschappelijke effecten te sorteren om 
de wetenschappelijke en technologische 
grondslagen van de Unie te versterken; de 
strategische beleidsprioriteiten van de 
Unie uit te voeren, het 
concurrentievermogen in alle lidstaten te 
verbeteren (onder meer in de industrie) en 
bij te dragen tot het aangaan van 
wereldwijde uitdagingen (waaronder de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling). Deze doelstellingen 
kunnen alleen worden verwezenlijkt als 
wordt tegemoetgekomen aan de 
aanhoudende behoefte om de 
innovatiecapaciteit in de hele Unie te 
vergroten. Er zijn met name drie 
uitdagingen voor de EU die de activiteiten 
van het EIT in 2021-2027 zullen sturen, 
zoals ook blijkt uit de algemene 
doelstellingen van het EIT.

Het EIT heeft tot doel duurzame 
economische groei in Europa te 
stimuleren door in alle lidstaten van de 
Unie wetenschappelijke, economische, 
technologische en maatschappelijke 
innovatie te creëren. Er zijn met name drie 
uitdagingen voor de Unie die de 
activiteiten van het EIT in 2021-2027 
zullen sturen, zoals ook blijkt uit de 
algemene doelstellingen van het EIT, 
namelijk:

1) duurzame innovatie in heel Europa 
versterken;
2) de ontwikkeling van ondernemers- en 
innovatievaardigheden in het perspectief 
van een leven lang leren bevorderen en de 
ondernemersgerichte transformatie van 
universiteiten in de Unie ondersteunen; 
en
3) nieuwe oplossingen voor wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen op de 
markt brengen.
Een essentiële voorwaarde voor het 
welslagen van deze inspanningen en voor 
het vergroten van de innovatiecapaciteit 
in de hele Unie is het vermogen om 
onderwijs op het gebied van techniek en 
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ondernemerschap te stimuleren. Zoals 
hierboven vermeld, zijn er met name drie 
uitdagingen voor de Unie die de 
activiteiten van het EIT in 2021-2027 
zullen sturen, zoals ook blijkt uit de 
algemene doelstellingen van het EIT.

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte vergen solide innovatie-
ecosystemen een mix van kennis, 
infrastructuur en talent. Er moet voorzien 
worden in randvoorwaarden voor 
samenwerking tussen onderzoek, onderwijs 
en innovatie in Europa en er moet voor 
sterke synergie worden gezorgd om te 
waarborgen dat de schaarse middelen 
zinvol en efficiënt in onderzoek en 
innovatie worden geïnvesteerd. Het 
verdiepen van de integratie binnen de 
kennisdriehoek door bestaande en nieuwe 
KIG’s is een leidend beginsel voor het EIT 
en een doeltreffend gebleken manier om 
een gunstig klimaat voor innovatie te 
bevorderen.

Ten slotte vergen solide 
innovatiegemeenschappen een mix van 
kennis, infrastructuur en talent. Er moet 
voorzien worden in randvoorwaarden voor 
samenwerking tussen onderzoek, onderwijs 
en innovatie in Europa en er moet voor 
sterke synergie worden gezorgd om te 
waarborgen dat de schaarse middelen 
zinvol en efficiënt in onderzoek en 
innovatie worden geïnvesteerd. Het 
verdiepen van de integratie binnen de 
kennisdriehoek door bestaande en nieuwe 
KIG’s is een leidend beginsel voor het EIT 
en een doeltreffend gebleken manier om 
een gunstig klimaat voor innovatie te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) duurzame innovatie-ecosystemen 
in heel Europa versterken;

1) duurzame 
innovatiegemeenschappen in heel Europa 
versterken;

Or. en
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Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) innovatie en ondernemerschap via 
beter onderwijs bevorderen;

2) innovatie en ondernemerschap via 
beter onderwijs en mentoring stimuleren;

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de uitdagingen waarmee het EIT 
wordt geconfronteerd (zie punt 1.3.), en 
met het oog op de verwezenlijking van de 
bovengenoemde overkoepelende 
doelstellingen van het EIT in het kader 
van het [voorstel voor Horizon Europa], 
streeft het EIT tijdens de periode 2021-
2027 de volgende specifieke doelstellingen 
na:

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Dit lid is verplaatst naar de hoofdtekst van het besluit, in artikel 1 quater.
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Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door deze doelstellingen te 
verwezenlijken, zal het EIT bijdragen aan 
de algehele verwezenlijking van de 
wetenschappelijke, economisch-
technologische en maatschappelijke 
effecten van Horizon Europa. Het EIT zal 
de innovatie-ecosystemen die de 
wereldwijde uitdagingen helpen aangaan, 
blijven versterken door de integratie van de 
kennisdriehoek in de activiteiten van de 
KIG’s te bevorderen. Het proces van 
strategische planning in het kader van 
Horizon Europa zal voor een betere 
coördinatie tussen de EIT-activiteiten en de 
rest van Horizon Europa zorgen. Gezien 
zijn uitstekende staat van dienst zal het EIT 
een belangrijke rol spelen binnen de pijler 
“Innovatief Europa”.

Door deze doelstellingen te 
verwezenlijken, zal het EIT bijdragen aan 
de algehele verwezenlijking van de 
wetenschappelijke, economisch-
technologische en maatschappelijke 
effecten van Horizon Europa. Het EIT zal 
de innovatiegemeenschappen die de 
wereldwijde uitdagingen helpen aangaan, 
blijven versterken door de integratie van 
bedrijfsleven, onderzoek, hoger onderwijs 
en ondernemerschap in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Het proces van 
strategische planning in het kader van 
Horizon Europa zal voor een betere 
coördinatie tussen de EIT-activiteiten en de 
rest van Horizon Europa zorgen. Gezien 
zijn uitstekende staat van dienst zal het EIT 
een belangrijke rol spelen binnen de 
voornaamste pijlers van Horizon Europa, 
zoals de pijler “Innovatief Europa”.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sterke synergie tussen het EIT en de 
Europese Innovatieraad zal cruciaal zijn 
voor de impact van de pijler [“Innovatief 
Europa”]. Het EIT en de Europese 
Innovatieraad zullen complementaire 
activiteiten ontplooien om de steun voor 
innovatieve ondernemingen te 
stroomlijnen. Op basis van de 

Sterke synergie tussen het EIT en de 
Europese Innovatieraad is cruciaal voor de 
impact van de pijler [“Innovatief Europa”]. 
Het EIT en de Europese Innovatieraad 
zullen complementaire activiteiten 
ontplooien teneinde de steun voor 
innovatieve ondernemingen te 
stroomlijnen. Op basis van de 
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deskundigheid van de KIG’s zal het EIT 
voor diensten en opleidingen voor 
bedrijfsacceleratie zorgen voor 
begunstigden die financiering van de 
Europese Innovatieraad ontvangen.

deskundigheid van de verschillende KIG’s 
zal het EIT voor diensten en opleiding voor 
bedrijfsacceleratie zorgen voor 
begunstigden die financiering van de 
Europese Innovatieraad ontvangen.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal voorts de toegang van 
begunstigden van de Europese 
Innovatieraad tot innovatie-ecosystemen 
van de KIG’s en tot relevante actoren van 
de kennisdriehoek bevorderen. Zo kunnen 
de begunstigden van de Europese 
Innovatieraad actief bij de activiteiten van 
de KIG’s worden betrokken en van de 
diensten van de KIG’s profiteren. 
Tegelijkertijd zullen EIT-begunstigden van 
de instrumenten van de Europese 
Innovatieraad gebruik kunnen maken, 
wanneer steun van KIG’s van het EIT 
mogelijk niet beschikbaar is. De Europese 
Innovatieraad kan door KIG’s 
ondersteunde startende ondernemingen met 
een hoog groeipotentieel bijstand verlenen 
om snel op te schalen. Met name kunnen 
de meest innovatieve door KIG’s 
gesteunde ondernemingen — indien zij in 
het kader van de Europese Innovatieraad 
worden geselecteerd — profiteren van de 
door de Accelerator van de Europese 
Innovatieraad verleende gemengde 
financiering en/of van de door de 
InvestEU-instrumenten geboden financiële 
steun.

Het EIT zal voorts de toegang van 
begunstigden van de Europese 
Innovatieraad tot innovatienetwerken van 
de KIG’s en tot relevante actoren van de 
kennisdriehoek bevorderen. Zo kunnen de 
begunstigden van de Europese 
Innovatieraad actief bij de activiteiten van 
de KIG’s worden betrokken en van de 
diensten van de KIG’s profiteren. 
Tegelijkertijd zullen EIT-begunstigden van 
de instrumenten of 
financieringsregelingen van de Europese 
Innovatieraad gebruik kunnen maken, 
wanneer steun van KIG’s van het EIT 
mogelijk niet beschikbaar is. De Europese 
Innovatieraad kan door KIG’s 
ondersteunde startende ondernemingen met 
een hoog groeipotentieel bijstand verlenen 
om snel op te schalen. Met name kunnen 
de meest innovatieve door KIG’s 
gesteunde ondernemingen — indien zij in 
het kader van de Europese Innovatieraad 
worden geselecteerd — profiteren van de 
door de Accelerator van de Europese 
Innovatieraad verleende gemengde 
financiering en/of van de door de 
InvestEU-instrumenten geboden financiële 
steun.

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal bijdragen tot de pijler 
[“Wereldwijde uitdagingen en Europees 
industrieel concurrentievermogen”] en 
relevante activiteiten aanvullen om 
wereldwijde uitdagingen aan te gaan en 
het concurrentievermogen van de EU 
wereldwijd te versterken. Het EIT zal met 
name via de KIG’s bijdragen tot relevante 
missies, thematische clusters en andere 
Europese partnerschappen door vooral 
maatregelen aan de vraagzijde te 
ondersteunen en exploitatiediensten te 
verlenen om de overdracht van technologie 
te stimuleren en de commercialisering van 
resultaten te versnellen.

Het EIT zal bijdragen tot de pijler 
[“Wereldwijde uitdagingen en Europees 
industrieel concurrentievermogen”] en 
ambitieuze projecten aanmoedigen die 
wereldwijde uitdagingen aangaan en het 
concurrentievermogen van de EU 
wereldwijd versterken. Het EIT zal met 
name via de KIG’s bijdragen tot relevante 
missies, thematische clusters en andere 
Europese partnerschappen door vooral 
maatregelen aan de vraagzijde te 
ondersteunen en exploitatiediensten te 
verlenen om de overdracht van technologie 
te stimuleren en de commercialisering van 
resultaten te versnellen.

Or. en

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal ook worden nagegaan of synergie 
mogelijk is tussen het onderdeel “Delen 
van excellentie” van Horizon Europa en de 
door het EIT ondersteunde outreach-
activiteiten. Net als doelgroep voor de 
outreach-activiteiten van het EIT, zullen de 
doellanden van het onderdeel “Delen van 
excellentie” van Horizon Europa met name 
de deskundigheid en steun van het EIT 
kunnen gebruiken om downstream-
activiteiten (d.w.z. activiteiten dichtbij de 
markt) te ontwikkelen.

Er zal ook worden nagegaan of synergie 
mogelijk is tussen het onderdeel “Delen 
van excellentie” van Horizon Europa en de 
door het EIT ondersteunde outreach-
activiteiten. Net als doelgroep voor de 
outreach-activiteiten van het EIT, zullen de 
doellanden van het onderdeel “Delen van 
excellentie” van Horizon Europa met name 
de deskundigheid en steun van het EIT 
kunnen benutten om downstream-
activiteiten (d.w.z. activiteiten dichtbij de 
markt) te ontwikkelen.

Or. en
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Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De versterking van de rol van het EIT — 
door de nadruk te leggen op acties waarbij 
het EIT een meerwaarde op EU-niveau 
oplevert en tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Horizon Europa 
bijdraagt — zal als leidraad dienen voor de 
EIT-strategie voor 2021-2027. Ten eerste 
zal het EIT de innovatiecapaciteit en -
ecosystemen blijven steunen door de 
KIG’s verder te ontwikkelen en uit te 
breiden en door nieuwe KIG’s op te 
zetten. Ten tweede zal het EIT — op basis 
van de ervaringen met de integratie binnen 
de kennisdriehoek — rechtstreeks steun 
verlenen aan de ontwikkeling van de 
ondernemers- en innovatiecapaciteit in het 
hoger onderwijs. Ten slotte zal het EIT 
doeltreffender transversale maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat het op 
EU-niveau meer effect sorteert. 
Bovendien zal het EIT zijn activiteiten op 
een aantal gebieden verbeteren met het 
oog op meer doeltreffendheid, efficiëntie 
en effect.

Een sterkere en ambitieuzere rol voor het 
EIT — door de nadruk te leggen op acties 
waarbij het EIT een meerwaarde op EU-
niveau oplevert en tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Horizon Europa 
bijdraagt — zal als leidraad dienen voor de 
EIT-strategie voor 2021-2027. Ten eerste 
zal het EIT de innovatiecapaciteit van alle 
lidstaten blijven steunen via de KIG’s en 
de verdere ontwikkeling en uitbreiding 
van innovatieve ecosystemen door het 
opzetten van nieuwe KIG’s. Ten tweede 
zal het EIT — op basis van de ervaringen 
met de integratie binnen de kennisdriehoek 
— rechtstreeks steun verlenen aan 
wetenschappelijk en technisch onderzoek 
van hoge kwaliteit en de ontwikkeling van 
de ondernemers- en innovatiecapaciteit in 
het hoger onderwijs.

Met het oog op kruisbestuiving tussen 
verschillende vakgebieden zal het EIT 
platforms op maat bieden voor interactie 
tussen studenten en onderzoekers die voor 
diverse KIG’s werken en ondernemers en 
start-upgemeenschappen. Daarbij zouden 
onderzoekers ook bedrijfsmentoring 
krijgen op het gebied van:
- beoordeling van nieuwe ideeën;
- intellectuele eigendom;
- investeringen en duurzame financiële 
planning.
Ten slotte zal het EIT doeltreffender 
transversale maatregelen nemen om 
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ervoor te zorgen dat het op Unieniveau 
zichtbaarder en efficiënter wordt en meer 
effect sorteert. Het is belangrijk om het 
Europees Parlement, de Raad en het grote 
publiek op de hoogte te brengen van de 
successen van het EIT als stap in de 
richting van meer openheid en 
transparantie.

Or. en

Motivering

De huidige denkwijze over toekomstige vaardigheden is dat de kruisbestuiving tussen 
verschillende disciplines steeds belangrijker zal worden voor creativiteit, innovatie en 
bedrijfsleven. Het EIT heeft de unieke gelegenheid om verschillende KIG’s samen te brengen 
en te zorgen voor kruisbestuiving binnen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.1 – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal het delen van diensten en de 
uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken tussen KIG’s vergemakkelijken 
en de samenwerking tussen KIG’s (bij 
activiteiten waarbij verschillende KIG’s 
betrokken zijn) rond thematische en 
horizontale thema’s bevorderen. 
Activiteiten waarbij verschillende KIG’s 
betrokken zijn, hebben vooral veel 
potentieel wanneer tal van KIG’s al rond 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten van 
de EU werken waarvoor geen specifieke 
KIG’s bestaan. Het samenbrengen van de 
verschillende KIG’s in het kader van 
specifieke gezamenlijke acties met 
voordeel voor alle deelnemers biedt een 
groot synergiepotentieel. Het EIT zal 
dergelijke activiteiten stimuleren en een 
actieve rol spelen bij het bepalen van de 
inhoud en de structuur van de activiteiten 
waarbij verschillende KIG’s betrokken 
zijn. Het EIT zal op de uitvoering van 
dergelijke activiteiten en op de resultaten 
toezien om die activiteiten tot een integraal 
onderdeel van de strategieën van de KIG’s 
te maken.

Het EIT zal het delen van diensten en de 
uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken tussen KIG’s vergemakkelijken 
en de samenwerking tussen KIG’s (bij 
activiteiten waarbij verschillende KIG’s 
betrokken zijn) rond thematische en 
horizontale thema’s bevorderen. 
Activiteiten waarbij verschillende KIG’s 
betrokken zijn, hebben vooral veel 
potentieel wanneer tal van KIG’s al rond 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten van 
de EU werken waarvoor geen specifieke 
KIG’s bestaan. Het samenbrengen van de 
verschillende KIG-onderzoekers en 
-gemeenschappen in het kader van 
specifieke gezamenlijke acties of jaarlijkse 
conferenties en/of seminars met voordeel 
voor alle deelnemers biedt een groot 
synergiepotentieel en zal worden 
bevorderd. Het EIT zal een actieve rol 
spelen bij het bepalen van de inhoud en 
structuur van de activiteiten van de KIG’s. 
Het EIT de uitvoering van dergelijke 
activiteiten en de resultaten monitoren, 
evalueren en heroverwegen om de 
duurzaamheid van die activiteiten te 
garanderen als integraal onderdeel van de 
strategieën van de KIG’s. Om 
kruisbestuiving tussen academische 
disciplines te bevorderen, hetgeen in 
toenemende mate essentieel wordt geacht 
voor toekomstige innovatie, zal het EIT 
ten minste twee keer per jaar 
interdisciplinaire conferenties tussen 
verschillende KIG’s en verschillende 
disciplines organiseren.

Or. en
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Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Deze alinea is van het einde van bijlage I – punt 3 – punt 3.1 – punt 2 – alinea 2 naar boven 
verplaatst.

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- wetenschappelijk en technisch 
onderwijs en een leven lang leren 
bevorderen en versterken in lidstaten die 
gematigde en bescheiden innovatoren 
zijn.

Or. en

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om nieuwe wereldwijde uitdagingen te 
helpen aangaan, zal het EIT op prioritaire 
gebieden nieuwe KIG’s opstarten die zijn 
geselecteerd op basis van criteria die — 
naast andere aspecten — de relevantie 
ervan voor de beleidsprioriteiten van 
Horizon Europa beoordelen, evenals het 
potentieel en de toegevoegde waarde ervan 
via het EIT-model. Bij het opstarten van 
nieuwe KIG’s zal rekening worden 
gehouden met de strategische planning van 
Horizon Europa en het budget dat voor de 
periode 2021-2027 aan het EIT is 
toegewezen. De in bijlage III bij de 

Om nieuwe wereldwijde uitdagingen te 
helpen aangaan, hetgeen afhangt van het 
blijvende succes van de bestaande KIG’s, 
zal het EIT op prioritaire gebieden nieuwe 
KIG’s opstarten die zijn geselecteerd op 
basis van criteria die — naast andere 
aspecten — de relevantie ervan voor de 
beleidsprioriteiten van Horizon Europa 
beoordelen, evenals het potentieel en de 
toegevoegde waarde ervan via het EIT-
model. Bij het opstarten van nieuwe KIG’s 
zal rekening worden gehouden met de 
strategische planning van Horizon Europa, 
de technologische toegevoegde waarde en 
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[verordening betreffende Horizon Europa] 
vastgestelde selectiecriteria voor Europese 
partnerschappen zullen in de KIG-oproep 
tot het indienen van voorstellen worden 
opgenomen en tijdens de evaluatie worden 
beoordeeld.

het budget dat voor de periode 2021-2027 
aan het EIT is toegewezen. De in bijlage III 
bij de [verordening betreffende Horizon 
Europa] vastgestelde selectiecriteria voor 
Europese partnerschappen zullen in de 
KIG-oproep tot het indienen van 
voorstellen worden opgenomen en tijdens 
de evaluatie worden beoordeeld.

Or. en

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

kennisdriehoek streven, over een 
langetermijnperspectief beschikken en voor 
een plaatsgebonden benadering kiezen. Een 
factsheet met een samenvatting van de 
uitdagingen voor de culturele en creatieve 
sector en het verwachte effect van de 
toekomstige KIG is opgenomen in 
bijlage 1B bij deze SIA.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de voorgestelde begroting 
voor het EIT zou in 2025 een tweede 
nieuwe KIG kunnen worden opgestart met 
een in 2024 te publiceren oproep tot het 
indienen van voorstellen, nadat bijlage 1A 
is gewijzigd om een nieuw prioritair 
gebied/nieuwe prioritaire gebieden toe te 
voegen. Het prioritaire gebied zal/de 
prioritaire gebieden zullen worden 
geselecteerd in het licht van de voorstellen 
van de raad van bestuur van het EIT. Bij 
deze voorstellen zal rekening worden 
gehouden met de in het strategische 
onderzoeks- en innovatieplan van Horizon 
Europa vast te stellen prioritaire gebieden 
en met de criteria voor de selectie van 
Europese partnerschappen, met name 
openheid, transparantie, Europese 
meerwaarde, samenhang en synergie. De 
criteria voor de selectie van nieuwe KIG’s 
zullen in overeenstemming worden 
gebracht met die van Horizon Europa. Ze 
zullen ook de verwezenlijking van 
beleidsprioriteiten van de EU 
ondersteunen, zoals missies en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling. Er kunnen nog andere 
nieuwe KIG’s worden geselecteerd, als er 
extra begrotingsmiddelen — naast die van 

Een tweede nieuwe KIG zou in 2028 
kunnen worden opgestart nadat bijlage 1A 
is gewijzigd om een nieuw prioritair 
gebied/nieuwe prioritaire gebieden toe te 
voegen en na een succesvolle evaluatie van 
de nieuwe bedrijfs- en financiële strategie 
voor de bestaande negen KIG’s.Het 
prioritaire gebied zal/de prioritaire 
gebieden zullen worden geselecteerd in het 
licht van de voorstellen van de raad van 
bestuur van het EIT. Bij deze voorstellen 
zal rekening worden gehouden met de in 
het strategische onderzoeks- en 
innovatieplan van Horizon Europa vast te 
stellen prioritaire gebieden en met de 
criteria voor de selectie van Europese 
partnerschappen, met name openheid, 
transparantie, Europese meerwaarde, 
samenhang en synergie. De criteria voor de 
selectie van nieuwe KIG’s zullen in 
overeenstemming worden gebracht met die 
van Horizon Europa. Ze zullen ook de 
verwezenlijking van beleidsprioriteiten van 
de EU ondersteunen, zoals missies en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling. Er kunnen nog andere 
nieuwe KIG’s worden geselecteerd, als er 
extra begrotingsmiddelen — naast die van 
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het EIT — beschikbaar komen. het EIT — beschikbaar komen.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen door het EIT via de 
KIG’s op een open en doelgerichte manier 
worden uitgevoerd om de 
innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs 
te vergroten en zo een groter aantal 
instellingen voor hoger onderwijs in de 
innovatiewaardeketens en -ecosystemen te 
integreren. Deze activiteiten vormen een 
aanvulling op de activiteiten van het EIT 
op het gebied van onderwijs als 
kernonderdeel van de KIG-activiteiten ter 
bevordering van de integratie binnen de 
kennisdriehoek, met name door deze meer 
open en toegankelijk te maken voor niet-
partners van de KIG’s. De impact van het 
EIT zou verder reiken dan de KIG’s en 
bijdragen tot de kerntaak van het EIT, 
namelijk duurzame economische groei en 
concurrentievermogen stimuleren door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten te 
versterken conform de doelstellingen van 
Horizon Europa om de ondernemers- en 
innovatievaardigheden in het kader van een 
leven lang leren te bevorderen, met 
inbegrip van het vergroten van de 
capaciteit van instellingen voor hoger 
onderwijs in heel Europa.

De activiteiten zullen door het EIT via de 
KIG’s op een open en doelgerichte manier 
worden uitgevoerd om de 
innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs 
te vergroten en zo een groter aantal 
instellingen voor hoger onderwijs in 
technische opleiding van hoge kwaliteit en 
in de innovatiewaardeketens en 
-ecosystemen te integreren. Deze 
activiteiten vormen een aanvulling op de 
activiteiten van het EIT op het gebied van 
onderwijs als kernonderdeel van de KIG-
activiteiten ter bevordering van de 
integratie binnen de kennisdriehoek, met 
name door deze meer open en toegankelijk 
te maken voor niet-partners van de KIG’s. 
De impact van het EIT zou verder reiken 
dan de KIG’s en bijdragen tot de kerntaak 
van het EIT, namelijk duurzame 
economische groei en 
concurrentievermogen stimuleren door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten te 
versterken conform de doelstellingen van 
Horizon Europa om de ondernemers- en 
innovatievaardigheden in het kader van een 
leven lang leren te bevorderen, met 
inbegrip van het vergroten van de 
capaciteit van instellingen voor hoger 
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onderwijs in heel Europa.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal zich met name richten op 
instellingen voor hoger onderwijs uit 
landen die gematigde en bescheiden 
innovatoren zijn, en uit andere zwak 
presterende regio’s die hun innovatie-
voetafdruk en hun strategieën voor 
slimme specialisatie willen versterken. Het 
EIT zal aan deze maatregel ten minste 
25 % van het totale aan deze activiteiten 
toegewezen budget toewijzen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op meer samenhang wordt deze alinea verplaatst naar en ingevoegd in bijlage I – 
punt 3 – punt 3.2 – alinea 3.

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal zijn communicatie en 
zichtbaarheid versterken. Met een 
toenemend aantal KIG’s en een nieuwe 
actie ter ondersteuning van de 
ondernemerszin van instellingen voor 
hoger onderwijs zal het EIT meer 
inspanningen leveren om zijn erkenning als 
kwaliteitsmerk voor innovatie te vergroten. 
Dit merkbeheer en deze verbeterde 

Het EIT moet zijn marketing- en 
communicatiestrategie en de 
transparantie en zichtbaarheid naar de 
stakeholdergemeenschap en de 
buitenwereld toe verbeteren. Met een 
toenemend aantal KIG’s en een nieuwe 
actie ter ondersteuning van de 
ondernemerszin van instellingen voor 
hoger onderwijs zal het EIT meer 
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communicatie zijn vooral ten aanzien van 
de burgers van cruciaal belang, aangezien 
de door het EIT gegenereerde innovaties 
ertoe bijdragen de concrete impact van EU-
investeringen via het Europees 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie aan te tonen. Het EIT zal een 
verbeterde brandingstrategie toepassen ten 
aanzien van zijn belangrijkste 
belanghebbenden (instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
bedrijven enz.) in alle lidstaten en 
daarbuiten, in overeenstemming met de 
benadering van communicatie in het kader 
van Horizon Europa.

inspanningen leveren om zijn erkenning als 
leidend kwaliteitsmerk voor excellentie in 
innovatie te vergroten. Dit merkbeheer en 
deze verbeterde communicatie zijn vooral 
ten aanzien van de burgers van cruciaal 
belang, aangezien de door het EIT 
gegenereerde innovaties ertoe bijdragen de 
concrete impact van EU-investeringen via 
het Europees kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie aan te tonen. De 
openheid van de EIT-regeling zal worden 
verbeterd als meer bedrijven, studenten en 
onderzoekers op de hoogte zijn van het 
bestaan ervan en dus van de geboden 
mogelijkheden. Het EIT moet zijn 
brandingstrategie verbeteren ten aanzien 
van zijn belangrijkste belanghebbenden 
(instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties, bedrijven enz.) in 
alle lidstaten en daarbuiten, in 
overeenstemming met de benadering van 
communicatie in het kader van Horizon 
Europa.

Or. en

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van de mogelijke nationale 
medefinanciering van die activiteiten.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.3 – punt 1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de noodzaak om het hoge profiel 
van het EIT en de hoge kwaliteit van zijn 
onderzoek en innovatie te bevorderen, zal 
de instelling zich inzetten om de projecten 
op de shortlist en de winnaars op 
agressieve wijze te promoten in de 
mainstreammedia en de sociale media in 
alle lidstaten.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.3 – punt 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor de KIG’s en, nog belangrijker, de 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs ondersteunen door 
nieuwe studenten en onderzoekers te 
mentoren.

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

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

Or. en

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Tot dusver zijn de goede praktijken en de 
lessen van de KIG’s onvoldoende 
gecodificeerd en niet doeltreffend 
verspreid. In zijn ondersteunende functie 
als kennispartner voor beleidsmakers en de 
hele innovatiegemeenschap zal het EIT zijn 
rol als instituut voor innovatie en 
excellentiecentrum verder ontwikkelen, 
een instituut dat in staat is innovatieve 
praktijken, ervaringen en resultaten van 
door het EIT gefinancierde activiteiten 
(onderwijs & opleiding, ondersteuning van 
innovatie en ondernemerschap) op te 
sporen, te analyseren, te codificeren, te 
delen en op grotere schaal ingang te doen 
vinden. Deze activiteit zal voortbouwen op 
de verbanden en synergie met de andere 
initiatieven in het kader van de [pijler 
“Innovatief Europa”] van Horizon Europa. 
Om steun van de EU en het Europees 
Parlement te blijven ontvangen, moet het 
EIT regelmatig briefings voor de leden van 
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het Europees Parlement houden. Bij deze 
briefings moeten de onderzoekers en 
partnerbedrijven alsook de leiders en 
managers worden betrokken. Ze moeten 
een gelegenheid vormen voor toezicht en 
uitwisseling van ideeën.

Or. en

Motivering

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

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen het toepassingsgebied van de EIT-
verordening zal het EIT streven naar een 
groter effect van zijn activiteiten door 
middel van internationale samenwerking 
en het zal internationale, door het EIT 
gefinancierde activiteiten van de KIG’s 
coördineren. De belangrijkste activiteiten 
van het EIT zullen nauw worden afgestemd 
op relevante doelstellingen van het 
industriebeleid van de Europese Unie en op 
de prioriteiten van de Unie op het gebied 
van onderzoek en innovatie. Bovendien zal 
voor een Europese meerwaarde worden 
gezorgd.

Binnen het toepassingsgebied van de EIT-
verordening zal het EIT streven naar een 
groter effect van zijn activiteiten door 
middel van internationale samenwerking 
en het zal internationale, door het EIT 
gefinancierde activiteiten coördineren van 
de KIG’s die op het punt staan financiële 
duurzaamheid te bereiken. De 
belangrijkste activiteiten van het EIT 
zullen nauw worden afgestemd op 
relevante doelstellingen van het 
industriebeleid van de Europese Unie en op 
de prioriteiten van de Unie op het gebied 
van onderzoek en innovatie. Bovendien zal 
voor een Europese meerwaarde worden 
gezorgd.

Or. en

Motivering

Hoewel de financiële duurzaamheid van de meeste KIG’s nog onzeker is, moet het EIT zich 
blijven focussen op Europese doelstellingen.
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Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de internationale samenwerking zal 
het EIT — in overleg met de Commissie 
— er vooral naar streven wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen 
doeltreffend aan te gaan, een bijdrage tot 
relevante internationale initiatieven en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling te leveren en de toegang tot 
talent en een grotere vraag naar en een 
groter aanbod aan innovatieve 
oplossingen te waarborgen. Het EIT en de 
KIG’s zullen hun internationale 
activiteiten plannen en uitvoeren in 
nauwe samenwerking met de Commissie, 
conform Horizon Europa en andere 
relevante EU-beleidsmaatregelen en 
onder toezicht van de raad van bestuur 
van het EIT.

Schrappen

Or. en

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien KIG’s in de hele 
innovatiewaardeketen actief zijn, zullen ze 
in hun businessplan zorgen voor een 
passend evenwicht tussen activiteiten op 
het gebied van onderwijs, 
ondernemerschap en innovatie. De 
activiteiten van de KIG’s zullen worden 
uitgevoerd door middel van een slanke, 
efficiënte en kosteneffectieve structuur die 
de administratieve en algemene kosten tot 
een minimum beperkt. Het EIT zal ervoor 
zorgen dat de KIG’s hun verwachte 
effecten zullen sorteren via een grote 
verscheidenheid van in de businessplannen 
van de KIG’s vastgestelde activiteiten, die 
de verwezenlijking van hun doelstellingen 
op doeltreffende wijze ondersteunen.

Aangezien KIG’s in de hele 
innovatiewaardeketen actief zijn, zullen ze 
in hun businessplan zorgen voor een 
passend evenwicht tussen activiteiten op 
het gebied van technisch en 
wetenschappelijk onderwijs, 
ondernemerschap en innovatie. De 
activiteiten van de KIG’s zullen worden 
uitgevoerd door middel van een slanke, 
efficiënte en kosteneffectieve structuur die 
de administratieve en algemene kosten tot 
een minimum beperkt. Het EIT zal ervoor 
zorgen dat de KIG’s hun verwachte 
effecten zullen sorteren via een grote 
verscheidenheid van in de businessplannen 
van de KIG’s vastgestelde activiteiten, die 
de verwezenlijking van hun doelstellingen 
op doeltreffende wijze ondersteunen.

Or. en

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 60

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.4 – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van een slank en 
vereenvoudigd financieringsmodel zal het 
EIT het effect en de bijdrage van de KIG’s 
vergroten bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma Horizon 
Europa. Om de toegevoegde waarde van 
zijn steun te verhogen, zal het EIT zijn 
financieringsmodel aanpassen. Er zijn vier 
belangrijke gebieden waarop het EIT 
verbeteringen zal doorvoeren.

Het EIT zal daarom zijn bepalingen 
inzake competitieve financiering wijzigen 
om het effect ervan als onderdeel van 
Horizon Europa te versterken. Door 
middel van een slank en vereenvoudigd 
financieringsmodel zal het EIT het effect 
en de bijdrage van de KIG’s vergroten bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het programma Horizon Europa. Om 
de toegevoegde waarde van zijn steun te 
verhogen, zal het EIT zijn 
financieringsmodel aanpassen. Er zijn vier 
belangrijke gebieden waarop het EIT 
verbeteringen zal doorvoeren.
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Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.4 – punt 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten tweede zal het huidige proces voor de 
toewijzing van subsidies sterker worden 
afgestemd op competitieve prestaties en 
resultaten en op het gebruik van meerjarige 
subsidies. De raad van bestuur van het EIT 
zal de KIG’s sterkere stimulansen bieden 
— met name op basis van hun individuele 
prestaties — om te zorgen voor een zo 
groot mogelijk effect. Het EIT zal daarom 
zijn bepalingen inzake competitieve 
financiering wijzigen om het effect ervan 
als onderdeel van Horizon Europa te 
versterken.

Ten tweede zal het huidige proces voor de 
toewijzing van subsidies sterker worden 
afgestemd op competitieve prestaties en 
resultaten en op het gebruik van meerjarige 
subsidies. De raad van bestuur van het EIT 
zal de KIG’s sterkere stimulansen bieden 
— met name op basis van hun individuele 
prestaties — om te zorgen voor een zo 
groot mogelijk effect.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.4 – punt 6 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.4 – punt 6 – alinea 1 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— het gebruik van het EIT-label voor 
onderwijs- en opleidingsprogramma’s;

— het gebruik van het EIT-label voor 
onderwijs- en opleidingsprogramma’s van 
hoge kwaliteit;

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.4 – punt 6 – alinea 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte moeten de KIG’s over 
mechanismen beschikken om te zorgen 
voor een inkomstenstroom uit succesvolle 
producten en projecten ten behoeve van 
het EIT alsook de betrokken partners. 
Daartoe moeten de KIG’s overeenkomsten 
sluiten met partnerbedrijven die dergelijke 
producten/diensten/processen lanceren, 
op basis van bijvoorbeeld een 
succesvergoeding, licenties, royalty’s 
en/of het verkoopvolume.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.5. Synergie en complementariteit met 
andere programma’s

3.5. Samenwerking met andere 
programma’s

Or. en
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Amendement 66

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van zijn brede werkingssfeer en 
specifieke rol is het EIT goed geplaatst om 
synergie te creëren en voor 
complementariteit met andere EU-
programma’s of -instrumenten te zorgen, 
onder meer door meer ondersteuning aan 
de KIG’s te bieden bij hun plannings- en 
uitvoeringsactiviteiten. De onderstaande 
lijst bevat concrete voorbeelden van 
gevallen waarin het EIT op middellange tot 
lange termijn zal bijdragen tot synergie 
buiten het kader van Horizon Europa.

Op basis van zijn brede werkingssfeer en 
specifieke rol is het EIT goed geplaatst om 
met andere EU-programma’s of -
instrumenten samen te werken of deze te 
ondersteunen, onder meer door meer 
ondersteuning aan de KIG’s te bieden bij 
hun plannings- en uitvoeringsactiviteiten. 
De onderstaande lijst bevat concrete 
voorbeelden van gevallen waarin het EIT 
op middellange tot lange termijn zal 
bijdragen tot synergie buiten het kader van 
Horizon Europa.

Or. en

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – punt 3.5 – alinea 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EIT Digital moet materieel bij het 
programma Digitaal Europa worden 
betrokken.

Or. en

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal samen met de Commissie 
aanvullende indicatoren ontwikkelen — 
met inbegrip van indicatoren van het 
maatschappelijk effect op de werkterreinen 
van de KIG’s — in overeenstemming met 
de ontwikkeling van het kader van 
indicatoren voor het programma Horizon 
Europa. Deze indicatoren zullen de 
algemene aanpak voor Europese 
partnerschappen weerspiegelen om bij te 
dragen tot wetenschappelijke, 
economische en maatschappelijke 
effecten. In het algemeen zal de 
afstemming van de effectindicatoren op 
Horizon Europa erop gericht zijn de 
voortgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen in de loop van de tijd te 
monitoren. Dit zal zorgen voor een 

Het EIT zal samen met de Commissie 
aanvullende indicatoren ontwikkelen — 
met inbegrip van indicatoren van het 
maatschappelijk effect op de werkterreinen 
van de KIG’s — in overeenstemming met 
de ontwikkeling van het kader van 
indicatoren voor het programma Horizon 
Europa. Deze indicatoren zullen de 
algemene aanpak voor Europese 
partnerschappen weerspiegelen om bij te 
dragen tot:
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vergelijkend corpus gegevens over de 
resultaten en effecten van de KIG’s ten 
opzichte van de rest van het programma. 
Daarnaast zal het EIT ervoor zorgen dat 
het monitoringsysteem de vooruitgang 
weergeeft met betrekking tot activiteiten 
die specifiek zijn voor het KIG-model, 
zoals de integratie binnen de 
kennisdriehoek en 
ondernemersvaardigheden. Deze 
aanvullende indicatoren zullen erop 
gericht zijn de voortgang en het effect in 
de loop van de tijd te monitoren. De 
indicatoren met betrekking tot de 
onderwijsgerelateerde activiteiten van het 
EIT (met inbegrip van de activiteiten om 
de capaciteit van instellingen voor hoger 
onderwijs te ondersteunen) zullen 
bijvoorbeeld voor de monitoring zorgen 
van de verwerving van vaardigheden op 
het gebied van menselijk kapitaal (korte 
termijn), de loopbaan (middellange 
termijn) en de arbeidsomstandigheden 
(lange termijn), het engagement van 
instellingen voor hoger onderwijs en de 
verbetering van hun capaciteit (korte 
termijn) of de rol en de prestaties van 
instellingen voor hoger onderwijs in het 
kader van plaatselijke innovatie-
ecosystemen (middellange en lange 
termijn).

- wetenschappelijk effecten, 
- economisch effecten,
- maatschappelijke effecten. 
Bovendien moet van de KIG’s worden 
verlangd dat zij op alle gebieden en in een 
groot aantal lidstaten, waaronder RIS-
landen, passende maatregelen met het oog 
op kwaliteit en hoge normen nemen. 
Welke maatregelen passend zijn, kan 
verschillen naargelang van het KIG-
onderwerpgebied, maar elke KIG moet 
aantonen dat zij aan hoge normen 
voldoet. Wat innovatieve producten 
betreft, zijn er specifieke maatregelen 
nodig om succes te boeken, bijvoorbeeld 
het aantal door studenten opgerichte 
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start-ups, investeringen die worden 
aangetrokken door start-ups die door 
KIG’s van het EIT worden gesteund, 
verleende octrooien – het topje van de 
ijsberg van goede innovatie. In het 
algemeen zal de afstemming van de 
effectindicatoren op Horizon Europa erop 
gericht zijn de voortgang bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
de loop van de tijd te monitoren. Dit zal 
zorgen voor een vergelijkend corpus 
gegevens over de resultaten en effecten 
van de KIG’s ten opzichte van de rest van 
het programma. Daarnaast zal het EIT 
ervoor zorgen dat het monitoringsysteem 
de vooruitgang weergeeft met betrekking 
tot activiteiten die specifiek zijn voor het 
KIG-model, zoals de integratie binnen de 
kennisdriehoek en 
ondernemersvaardigheden. Deze 
aanvullende indicatoren zullen erop 
gericht zijn de voortgang en het effect in 
de loop van de tijd te monitoren. De 
indicatoren met betrekking tot de 
onderwijsgerelateerde activiteiten van het 
EIT (met inbegrip van de activiteiten om 
de capaciteit van instellingen voor hoger 
onderwijs te ondersteunen) zullen 
bijvoorbeeld voor de monitoring zorgen 
van de verwerving van vaardigheden op 
het gebied van menselijk kapitaal (korte 
termijn), de loopbaan (middellange 
termijn) en de arbeidsomstandigheden 
(lange termijn), het engagement van 
instellingen voor hoger onderwijs en de 
verbetering van hun capaciteit (korte 
termijn) of de rol en de prestaties van 
instellingen voor hoger onderwijs in het 
kader van plaatselijke innovatie-
ecosystemen (middellange en lange 
termijn).

Or. en
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Amendement 73

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – punt 4.2 – tabel – rij 4 – kolom 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

750, waarvan 450 als gevolg van de 
nieuwe actie op het gebied van onderwijs

450

Or. en

Motivering

Zonder enige informatie over wat de nieuwe actie op het gebied van onderwijs inhoudt, kan 
hierover geen overeenstemming worden bereikt. Als de voorgestelde 450 miljoen EUR aan 
financiering over 750 instellingen wordt verdeeld, krijgt elke instelling onvoldoende middelen 
om de gewenste radicale verandering door te voeren.

Amendement 74

Voorstel voor een besluit
 Bijlage I – punt 4 – punt 4.2 – tabel – rij 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gecreëerde banen stijging met 50 % stijging met 100 %

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – punt 4.2 – tabel – rij 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement

Verleende octrooien een stijging met 50 % een stijging met 
100 %

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – punt 4.2 – tabel – rij 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Publicaties in toonaangevende 
tijdschriften

een stijging met 50 % een stijging met 
100 %

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De culturele en creatieve sector (CCS) kan 
een horizontale oplossing bieden voor een 
reeks nieuwe uitdagingen van permanente 
aard die via onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen worden 
aangegaan. Deze uitdagingen kunnen in 
vier pijlers worden gegroepeerd: 1) de 
creativiteit, culturele diversiteit en 
waarden van de Europeanen; 2) de 
Europese identiteit en samenhang; 3) de 
Europese werkgelegenheid, economische 
veerkracht en slimme groei; en 4) Europa 

Innovatie in de culturele en creatieve 
sector (CCS) wordt in toenemende mate 
aangestuurd door technologische factoren 
op het gebied van design, distributie, 
nieuwe organisatorische processen en 
bedrijfsmodellen. Met name subsectoren 
van de CCS met afzonderlijke 
waardeketens (d.w.z. muziek, design, 
mode, de audiovisuele sector, videogames, 
architectuur enz.) beschikken over een 
sterke economische innovatiecapaciteit en 
zijn in staat innovatie in andere sectoren 
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als wereldwijde speler. van de economie te stimuleren. Zo leveren 
bijvoorbeeld film, media en videogames 
sommige lidstaten enorm veel inkomsten 
en banen op. De CCS — die reeds meer 
dan 12 miljoen mensen in de EU werk 
verschaft, oftewel 7,5 % van alle mensen 
met een baan in de Unie — wordt steeds 
meer gezien als een nieuwe bron van 
werkgelegenheid en slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Deze KIG zal 
voortbouwen op de bestaande 
verwezenlijkingen en de voordelen in heel 
Europa verspreiden.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De creativiteit en de culturele diversiteit 
van de Europeanen zijn afhankelijk van 
een veerkrachtige en robuuste culturele 
en creatieve sector. Die sector — en met 
name de audiovisuele sector of de 
muzieksector — wordt echter met een 
aantal uitdagingen geconfronteerd als 
gevolg van de toegenomen concurrentie 
van wereldwijde spelers en de digitale 
omwenteling.

De culturele en creatieve sector wordt 
echter met een aantal uitdagingen 
geconfronteerd als gevolg van de 
toegenomen concurrentie van wereldwijde 
spelers en de digitale omwenteling. De 
Unie wordt geconfronteerd met sterke 
concurrentie op het gebied van technische 
uitvindingen in de creatieve sector uit 
China en de VS.

Or. en

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Producenten, distributeurs, 
omroepen, bioscopen en alle soorten 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  
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culturele organisaties moeten innoveren 
om nieuwe generaties aan te trekken.

Or. en

Amendement 80

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

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

   

Or. en
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Amendement 81

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 7 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatschappelijke uitdagingen in verband 
met de Europese identiteit en cohesie 
kunnen in het algemeen worden 
beschreven in termen van een gebrek aan 
“bruggen” die verschillende delen van de 
samenleving en verschillende territoria met 
elkaar verbinden. De problemen houden 
onder meer verband met sociale uitsluiting, 
de noodzaak om nauwere interculturele 
banden tot stand te brengen en een gevoel 
van samenhorigheid te ontwikkelen op 
basis van onze culturele diversiteit en ons 
gemeenschappelijk erfgoed via meer 
gemeenschapsparticipatie, innovaties op 
het gebied van design, architectuur en het 
gebruik van openbare ruimten en door 
cultuur gestimuleerde sociale innovatie. 
Vooral de volgende problemen doen zich 
voor:

Er bestaan ook maatschappelijke 
uitdagingen die verband houden met de 
Europese identiteit en cohesie. Deze 
kunnen in het algemeen worden 
beschreven in termen van een gebrek aan 
“bruggen” die verschillende delen van de 
samenleving en verschillende territoria met 
elkaar verbinden. De problemen houden 
onder meer verband met sociale uitsluiting, 
de noodzaak om nauwere interculturele 
banden tot stand te brengen en een gevoel 
van samenhorigheid te ontwikkelen op 
basis van onze culturele diversiteit en ons 
gemeenschappelijk erfgoed via meer 
gemeenschapsparticipatie, innovaties op 
het gebied van design, architectuur en het 
gebruik van openbare ruimten en door 
cultuur gestimuleerde sociale innovatie. 
Vooral de volgende problemen doen zich 
voor:

Or. en

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 7 – alinea 4 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— De Europese bedrijfstakken 
worden geconfronteerd met digitalisering 
en globalisering en de sterke invloed 
daarvan op de manier waarop 
kunstenaars hun werken produceren en 

— De opkomst van videostreaming, 
de nieuwe verwachtingen van de 
consument en de voortdurende 
machtspositie van de studio’s in de VS 
vormen in combinatie met de opkomst van 
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distribueren en in contact met hun 
publiek treden. De ineenstorting van de 
dvd-markt, de nieuwe verwachtingen van 
de consument en de voortdurende 
machtspositie van de studio’s in de VS 
hebben in combinatie met de opkomst van 
wereldwijde digitale giganten zoals 
Amazon, ITunes, Google en Netflix 
gevolgen gehad voor de traditionele 
waardeketen.

wereldwijde digitale giganten zoals 
Amazon, ITunes, Google en Netflix een 
uitdaging voor de traditionele 
waardeketen. Tot slot impliceert de rol van 
de Unie als wereldwijde speler dat de 
verspreiding, promotie en aankoop van in 
de Unie gecreëerde culturele inhoud moet 
worden bevorderd.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Europa moet concurrerend blijven in de 
wereldwijde digitale wedloop om nieuwe 
technologieën (bijvoorbeeld AI, IoT en 
blockchain) te creëren, waarvoor de CCS 
een belangrijke generator van inhoud, 
producten en diensten wereldwijd is. 
Bovendien draagt de CCS (bijvoorbeeld 
design en architectuur) wereldwijd actief 
bij tot duurzame ontwikkeling en groene 
innovatie, terwijl culturele inhoud 
(literatuur, film en beeldende kunst) de 
aandacht op ecologische problemen kan 
vestigen en het publiek kan informeren.

Or. en

Motivering

Met het oog op meer samenhang wordt de geschrapte zin verplaatst naar en ingevoegd in 
bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 7 – alinea 4 – tweede streepje.
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Amendement 86

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op cultuur gebaseerde en door creativiteit 
gestuurde innovaties stimuleren reeds het 
Europese concurrentievermogen, 
rechtstreeks door nieuwe ondernemingen 
en banen te creëren, en onrechtstreeks door 
sectoroverschrijdende voordelen voor de 
economie in het algemeen te creëren, de 
levenskwaliteit te verbeteren en Europa 
aantrekkelijker te maken. De bijdrage van 
cultuur en creativiteit tot innovatie is niet 
beperkt tot de directe impact van de CCS, 
aangezien innovatie over de hele linie 
steeds meer wordt gestuurd door niet-
technologische factoren zoals creativiteit, 
design en nieuwe organisatorische 
processen of bedrijfsmodellen. Met name 
subsectoren van de CCS met afzonderlijke 
waardeketens (d.w.z. muziek, design, 
mode, de audiovisuele sector, videogames, 
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architectuur enz.) beschikken over een 
sterke economische innovatiecapaciteit en 
zijn in staat innovatie in andere sectoren 
van de economie te stimuleren.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage van cultuur en creativiteit tot 
innovatie is niet beperkt tot de directe 
impact van de CCS, aangezien innovatie 
over de hele linie steeds meer wordt 
gestuurd door niet-technologische 
factoren zoals creativiteit, design en 
nieuwe organisatorische processen of 
bedrijfsmodellen. Met name subsectoren 
van de CCS met afzonderlijke 
waardeketens (d.w.z. muziek, design, 
mode, de audiovisuele sector, videogames, 
architectuur enz.) beschikken over een 
sterke economische innovatiecapaciteit en 
zijn in staat innovatie in andere sectoren 
van de economie te stimuleren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze alinea staat al in bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 8 – alinea 3.

Amendement 89

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 8 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EIT-KIG voor de CCS zal de 
netwerkmogelijkheden, de samenwerking, 

Een EIT-KIG voor de CCS zal 
voortbouwen op de bestaande 
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de gezamenlijke creatie en de 
kennisoverdracht tussen onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven versterken 
binnen de culturele en creatieve sector en 
ten aanzien van andere sectoren van de 
samenleving en de economie. Deze KIG 
zal als katalysator fungeren voor bottom-
up- en top-downinitiatieven op regionaal, 
nationaal en EU-niveau. Ze zal de 
noodzakelijke kadervoorwaarden 
ontwikkelen voor de creatie en opschaling 
van nieuwe ondernemingen in het kader 
van innovatieve ecosystemen. Ze zal 
onderzoekers en studenten in tal van 
disciplines (waaronder beeldende kunsten, 
geesteswetenschappen, 
bedrijfswetenschappen, sociale 
wetenschappen en toegepaste exacte 
wetenschappen) en ondernemers uit de 
CCS en andere sectoren uitrusten met de 
vereiste kennis en vaardigheden om 
innovatieve oplossingen te ontwikkelen en 
in nieuwe zakelijke kansen om te zetten. 
Ze zal verdere kruisbestuiving met andere 
economische en industriële sectoren 
mogelijk maken en als accelerator voor 
innovatie fungeren.

netwerkmogelijkheden, samenwerking, 
gezamenlijke creatie en kennisoverdracht 
tussen onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven binnen de culturele en 
creatieve sector en ten aanzien van andere 
sectoren van de samenleving en de 
economie. Deze KIG zal als katalysator 
fungeren voor bottom-up- en top-
downinitiatieven op regionaal, nationaal en 
EU-niveau. Ze zal de noodzakelijke 
kadervoorwaarden ontwikkelen voor de 
creatie en opschaling van nieuwe 
ondernemingen in het kader van 
innovatieve ecosystemen. Ze zal 
onderzoekers en studenten in tal van 
disciplines (waaronder beeldende kunsten, 
geesteswetenschappen, 
bedrijfswetenschappen, sociale 
wetenschappen en toegepaste exacte 
wetenschappen, technisch en digitaal), 
alsook ondernemers uit de CCS en andere 
sectoren uitrusten met de vereiste kennis en 
vaardigheden om innovatieve oplossingen 
te ontwikkelen en in nieuwe zakelijke 
kansen om te zetten. Ze zal zorgen voor 
meer kruisbestuiving tussen de CCS en 
andere economische en industriële sectoren 
en als accelerator voor innovatie fungeren.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) Synergie en complementariteit met 
bestaande initiatieven

9) Samenwerking met bestaande 
initiatieven van de Unie

Or. en
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Amendement 91

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor de CCS zou een aanvulling 
vormen op een aantal andere initiatieven 
van de Unie en de lidstaten. Op EU-niveau 
wordt vooral synergie verwacht op de 
volgende gebieden.

Een KIG voor de CCS zou een aanvulling 
vormen op een aantal andere initiatieven in 
de Unie en afzonderlijke lidstaten. Op EU-
niveau wordt vooral synergie verwacht op 
de volgende gebieden.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwacht wordt dat een KIG voor de CCS 
voor sterke synergie zal zorgen met 
relevante beleidsinitiatieven in het kader 
van het programma Horizon Europa — en 
met name in het kader van pijler II met de 
cluster [Inclusieve en veilige samenleving] 
en actieterreinen op het gebied van 
cultureel erfgoed en democratie. Een 
toekomstige KIG kan ook waardevolle 
horizontale input opleveren voor 
verschillende activiteiten in het kader van 
de cluster [Digitaal en industrie], met 
name met betrekking tot de 
productietechnologieën waarbij de 
noodzaak om nieuwe producten te 
ontwikkelen sterk afhankelijk is van de 
CCS. Bovendien kan een nieuwe KIG een 
efficiënte aanvulling vormen op andere 
onderdelen van het programma Horizon 
Europa, de activiteiten van de bestaande 
EIT Digital en de geplande acties in het 
kader van andere EU-programma’s, zoals 
InvestEU, Digitaal Europa of de fondsen 
voor het cohesiebeleid.

Verwacht wordt dat een KIG voor de CCS 
voor sterke betrekkingen van 
samenwerking en ondersteuningen zal 
zorgen met relevante beleidsinitiatieven in 
het kader van het programma Horizon 
Europa — en met name in het kader van 
pijler II met de cluster [Cultuur, 
creativiteit en inclusieve samenleving] en 
actieterreinen op het gebied van cultureel 
erfgoed en democratie. Een toekomstige 
KIG kan ook waardevolle horizontale input 
opleveren voor verschillende activiteiten in 
het kader van de cluster [Digitaal, industrie 
en ruimte], met name met betrekking tot de 
productietechnologieën waarbij de 
noodzaak om nieuwe producten te 
ontwikkelen sterk afhankelijk is van de 
CCS. Bovendien kan een nieuwe KIG een 
efficiënte aanvulling vormen op andere 
onderdelen van het programma Horizon 
Europa en het bestaande EIT Digital.
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Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 9 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het nieuwe programma Creatief Europa zal 
bijzonder relevant zijn voor de activiteiten 
van de toekomstige KIG voor de CCS. Het 
programma kiest onderdelen en speciale 
oproepen met betrekking tot een aantal van 
de reeds genoemde uitdagingen voor de 
sector (bijvoorbeeld vaardigheden en 
werkgelegenheid van creatievelingen, 
bedrijfsmodellen enz.) en er moet voor 
sterke synergie en complementariteit 
worden gezorgd. Nog in het kader van het 
programma Creatief Europa — en gezien 
de beperkte toegang tot financiering voor 
de culturele en creatieve sector — kan 
synergie worden verwacht met de 
garantiefaciliteit voor de culturele en 
creatieve sector, een financieel 
mechanisme om culturele en creatieve 
projecten te helpen opschalen door 
financiële intermediairs zekerheid te 
bieden.

Het nieuwe programma Creatief Europa zal 
bijzonder relevant zijn voor de activiteiten 
van de toekomstige KIG voor de CCS. Het 
programma kiest onderdelen en speciale 
oproepen met betrekking tot een aantal van 
de reeds genoemde uitdagingen voor de 
sector (bijvoorbeeld vaardigheden en 
werkgelegenheid van creatievelingen, 
bedrijfsmodellen enz.) en er moet voor 
sterke synergie en complementariteit 
worden gezorgd. Nog in het kader van het 
programma Creatief Europa — en gezien 
de beperkte toegang tot financiering voor 
de culturele en creatieve sector — kan 
steun worden verwacht van de 
garantiefaciliteit voor de culturele en 
creatieve sector, een financieel 
mechanisme om culturele en creatieve 
projecten te helpen opschalen door 
financiële intermediairs zekerheid te 
bieden.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – punt 9 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het platform voor slimme specialisatie 
(S3) op het gebied van industriële 
modernisering heeft een aantal O&I-
strategieën vastgesteld die op de CCS 
gericht zijn en de mogelijkheid van nieuwe 

Het platform voor slimme specialisatie 
(S3) op het gebied van industriële 
modernisering heeft een aantal 
onderzoeks- en innovatiestrategieën 
vastgesteld die op de CCS gericht zijn en 
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samenwerkingsverbanden tussen lokale 
activa, potentiële markten en 
maatschappelijke uitdagingen onderzoeken 
via de betrokkenheid van een grote groep 
actoren uit het bedrijfsleven. Vooral de 
bevordering van nieuwe partnerschappen 
tussen onderzoeksorganisaties, 
ondernemingen en overheidsinstanties 
krijgt bijzondere aandacht in de S3-
strategieën, waarin wordt opgeroepen 
nieuwe samenwerkingsplatforms op te 
zetten.

de mogelijkheid van nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen lokale 
activa, potentiële markten en 
maatschappelijke uitdagingen onderzoeken 
via de betrokkenheid van een grote groep 
actoren uit het bedrijfsleven. Vooral de 
bevordering van nieuwe partnerschappen 
tussen onderzoeksorganisaties, 
ondernemingen en overheidsinstanties 
krijgt bijzondere aandacht in de S3-
strategieën, waarin wordt opgeroepen 
nieuwe samenwerkingsplatforms op te 
zetten.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een KIG van het EIT voor de CCS zal de 
grote economische en maatschappelijke 
uitdagingen van vandaag in de Unie 
aanpakken en de oprichting van nieuwe 
ondernemingen in de culturele en 
creatieve sector bevorderen door 
investeringen en 
langetermijnbetrokkenheid van het 
bedrijfsleven te mobiliseren. 
Voortbouwend op bestaande excellentie in 
de CCS zal de KIG technisch onderwijs en 
creatieve innovatie in de hele Unie 
bevorderen. Creativiteit is een belangrijke 
motor voor innovatie en een KIG voor de 
CCS kan het potentieel van op cultuur 
gebaseerde creativiteit aanboren en het 
concurrentievermogen en de slimme groei 
in Europa helpen versterken.

Or. en


