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Ændringsforslag 128
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Henvisning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til den aftale, der blev 
vedtaget på den 21. partskonference 
under UNFCCC (COP21) i Paris den 12. 
december 2015 (Parisaftalen),

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 129
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Henvisning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til De Forenede Nationers 
2030-dagsorden for bæredygtig udvikling 
og til målene for bæredygtig udvikling,

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 130
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
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Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Henvisning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om "Den europæiske 
grønne pagt" (COM(2019) 640 final),

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 131
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Henvisning 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov"),

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 132
Klaus Buchner
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for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) SID bør fastlægge de prioriterede 
områder og langtidsstrategien for Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi ("EIT"), inklusive en vurdering 
af dens socioøkonomiske konsekvenser og 
evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID bør 
tage hensyn til resultaterne af 
overvågningen og evalueringen af EIT.

(2) SID bør fastlægge 
langtidsstrategien, målene og prioriteterne 
for Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi ("EIT"), inklusive en 
vurdering af dens socioøkonomiske og 
socioøkologiske konsekvenser og evne til 
at skabe den størst mulige merværdi på 
innovationsområdet som reaktion på 
samfundsmæssige udfordringer, navnlig 
med hensyn til bidraget til at opnå 
neutrale drivhusgasemissioner senest i 
2040 i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt og FN's mål for bæredygtig 
udvikling. SID bør tage hensyn til 
resultaterne af overvågningen og 
evalueringen af EIT.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 133
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) SID bør fastlægge de prioriterede 
områder og langtidsstrategien for Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi ("EIT"), inklusive en vurdering 
af dens socioøkonomiske konsekvenser og 
evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID bør 

(2) SID vil fastlægge de prioriterede 
områder og langtidsstrategien for Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi ("EIT"), inklusive en vurdering 
af dens socioøkonomiske konsekvenser og 
evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
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tage hensyn til resultaterne af 
overvågningen og evalueringen af EIT.

bliver nødt til at tage hensyn til 
resultaterne af overvågningen og 
evalueringen af EIT.

Or. en

Ændringsforslag 134
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) SID bør indeholde en analyse af 
potentiel og passende synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer, -instrumenter og -
programmer.

(3) SID skal indeholde en analyse af 
potentiel og øge passende synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer, -instrumenter og -
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 135
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
SID's mål
1. I overensstemmelse med artikel 4 i EIT-
forordningen fastsætter SID strategi, 
målsætninger og prioriteter på langt sigt 
for EIT for perioden fra 2021 til 2017 og 
definerer dens centrale handlinger, 
målrettede resultater, forventede 
socioøkonomiske og socioøkologiske 
virkning, herunder virkning med hensyn 
til at opnå neutrale drivhusgasemissioner 
senest i 2040, hvilket hænger sammen 
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med de politiske prioriteter under den 
europæiske grønne pagt, og på at opnå 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt 
de nødvendige ressourcer til denne 
periode.
2. Den sikrer, at EIT er i 
overensstemmelse med Horisont Europa.
3. Den sikrer synergier og 
komplementaritet med andre relevante 
EU-programmer, -prioriteter og -
forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 136
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 137
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SID 2021-2027 er baseret på 
konsekvensanalysen fra Europa-
Kommissionen. Den tager udgangspunkt i 
udkastet til SID fra EIT's bestyrelse, som 
blev forelagt Europa-Kommissionen den 
20. december 2017 i overensstemmelse 
med EIT-forordningen21. Den afspejler 
også Europa-Kommissionens nye [forslag 
om Horisont Europa] fra juni 2018 og 
navnlig EIT's centrale rolle som en del af 
søjlen [Åben innovation] (søjle III) og dets 
bidrag til at imødegå globale udfordringer, 
herunder de fastlagte klimamål og 
europæisk industriel konkurrenceevne 
(søjle II) samt videnskabelig topkvalitet 
(søjle I). SID bygger på de erfaringer, der 
er gjort inden for de seneste år med EIT's 
virksomhed, og resultaterne af en bred 
høringsproces med de vigtigste 
interessenter.

SID 2021-2027 er baseret på 
konsekvensanalysen fra Europa-
Kommissionen. Den tager udgangspunkt i 
udkastet til SID fra EIT's bestyrelse, som 
blev forelagt Europa-Kommissionen den 
20. december 2017 i overensstemmelse 
med EIT-forordningen21. Den afspejler 
også Europa-Kommissionens nye [forslag 
om Horisont Europa] fra juni 2018 og 
navnlig EIT's centrale rolle som en del af 
søjlen [Åben innovation] (søjle III) og dets 
bidrag til at imødegå globale udfordringer, 
navnlig Unionens forpligtelse til at 
gennemføre Parisaftalen og målene for 
bæredygtig udvikling og europæisk 
industriel konkurrenceevne (søjle II) samt 
videnskabelig topkvalitet (søjle I). SID 
bygger på de erfaringer, der er gjort inden 
for de seneste år med EIT's virksomhed, og 
resultaterne af en bred høringsproces med 
de vigtigste interessenter.

_________________ _________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 
2008 om oprettelse af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (EUT 
L 97 af 9.4.2008, s. 1). Ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1292/2013 af 11. december 2013 (EUT 
L 347 af 11.12.2013, s. 174).

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 
2008 om oprettelse af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (EUT 
L 97 af 9.4.2008, s. 1). Ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1292/2013 af 11. december 2013 (EUT 
L 347 af 11.12.2013, s. 174).

Or. en
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Ændringsforslag 138
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SID 2021-2027 er baseret på 
konsekvensanalysen fra Europa-
Kommissionen. Den tager udgangspunkt i 
udkastet til SID fra EIT's bestyrelse, som 
blev forelagt Europa-Kommissionen den 
20. december 2017 i overensstemmelse 
med EIT-forordningen21. Den afspejler 
også Europa-Kommissionens nye [forslag 
om Horisont Europa] fra juni 2018 og 
navnlig EIT's centrale rolle som en del af 
søjlen [Åben innovation] (søjle III) og dets 
bidrag til at imødegå globale udfordringer, 
herunder de fastlagte klimamål og 
europæisk industriel konkurrenceevne 
(søjle II) samt videnskabelig topkvalitet 
(søjle I). SID bygger på de erfaringer, der 
er gjort inden for de seneste år med EIT's 
virksomhed, og resultaterne af en bred 
høringsproces med de vigtigste 
interessenter.

SID 2021-2027 er baseret på 
konsekvensanalysen fra Europa-
Kommissionen. Den tager udgangspunkt i 
udkastet til SID fra EIT's bestyrelse, som 
blev forelagt Europa-Kommissionen den 
20. december 2017 i overensstemmelse 
med EIT-forordningen21. Den afspejler 
også Europa-Kommissionens nye [forslag 
om Horisont Europa] fra juni 2018 og 
navnlig EIT's centrale rolle som en del af 
søjlen [Åben innovation] (søjle III) og dets 
bidrag til at imødegå globale og 
samfundsmæssige udfordringer, herunder 
de fastlagte klimamål og europæisk 
industriel konkurrenceevne (søjle II) samt 
videnskabelig topkvalitet (søjle I). SID 
bygger på de erfaringer, der er gjort inden 
for de seneste år med EIT's virksomhed, og 
resultaterne af en bred høringsproces med 
de vigtigste interessenter.

_________________ _________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 
2008 om oprettelse af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (EUT 
L 97 af 9.4.2008, s. 1). Ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1292/2013 af 11. december 2013 (EUT 
L 347 af 11.12.2013, s. 174).

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 
2008 om oprettelse af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (EUT 
L 97 af 9.4.2008, s. 1). Ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1292/2013 af 11. december 2013 (EUT 
L 347 af 11.12.2013, s. 174).

Or. en

Ændringsforslag 139
Klaus Buchner
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for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

SID tager hensyn til den strategiske 
planlægning af Horisont Europa for at 
sikre, at der er overensstemmelse med 
rammeprogrammets aktiviteter samt 
synergier og komplementaritet og andre 
relevante EU-programmer og 
sammenhæng med EU's prioriteter og 
forpligtelser, navnlig den europæiske 
grønne pagt. Den har også til formål at 
øge komplementariteten og synergien med 
nationale og regionale 
finansieringsprogrammer og -prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 140
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT blev oprettet i 2008 med det formål at 
bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og 
konkurrenceevne gennem styrkelse af 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions innovationskapacitet. Instituttet har 
været banebrydende inden for integrering 
af videregående uddannelse, forskning og 
innovation (videntrekanten) og lægger stor 
vægt på iværksættertalent og 
innovationsfærdigheder. Siden oprettelsen 
har EIT gradvist etableret sig som et 
effektivt instrument til håndtering af 
samfundsmæssige udfordringer gennem 
integration af videntrekanten og 
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integrering af videntrekanten fortsat er 
relevant.

etablering af innovationsøkosystemer i 
hele Europa. Midtvejsevalueringen af EIT 
i 2017 bekræftede, at der ligger et 
velbegrundet overordnet rationale bag 
oprettelsen af EIT, og at modellen for 
innovationsbaseret integrering af 
videntrekanten fortsat er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 141
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 142
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
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Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Et årti efter EIT's oprettelse er 
innovationshastigheden steget dramatisk. 
Innovation ændrer de økonomiske sektorer, 
griber ind i de eksisterende virksomheder 
og skaber hidtil usete muligheder. Større 
indvirkning af klimaændringerne, 
ændringer i den økonomiske verdensorden 
og stigende international konkurrence gør 
EU mere og mere afhængigt af talent og 
evnen til at innovere. Fælles udformning, 
samarbejde og medskabelse på tværs af 
fagområder og mellem uddannelse, 
forskning, erhvervsliv og organisationer i 
det offentlige og i den tredje sektor har 
aldrig haft så stor betydning som i dag, når 
det gælder om at bidrage til at imødegå de 
globale udfordringer, som er forbundet 
med klimaændringer, tab af biodiversitet 
og ikke-bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer, omstilling til en økonomi 
med neutrale drivhusgasemissioner, 
digital og social omstilling, demografiske 
ændringer eller fremtidens sundhedspleje 
og fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 143
Ignazio Corrao

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et årti efter EIT's oprettelse er 
innovationshastigheden steget dramatisk. 
Innovation ændrer de økonomiske sektorer, 
griber ind i de eksisterende virksomheder 
og skaber hidtil usete muligheder. 
Ændringer i den økonomiske verdensorden 
og stigende international konkurrence gør 
EU mere og mere afhængigt af talent og 

Et årti efter EIT's oprettelse er 
innovationshastigheden steget dramatisk. 
Innovation ændrer de økonomiske sektorer 
og samfundet som helhed, griber ind i de 
eksisterende virksomheder og skaber hidtil 
usete muligheder samt nye udfordringer. 
Ændringer i den økonomiske verdensorden 
og stigende international konkurrence gør 
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evnen til at innovere. Fælles udformning, 
samarbejde og medskabelse på tværs af 
fagområder og mellem uddannelse, 
erhvervsliv og forskning har aldrig haft så 
stor betydning som i dag, når det gælder 
om at bidrage til at imødegå de globale 
udfordringer, som er forbundet med 
klimaændringer og ikke-bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, digital 
omstilling, demografiske ændringer eller 
fremtidens sundhedspleje og fødevarer.

EU mere og mere afhængigt af talent og 
evnen til at innovere. Fælles udformning, 
samarbejde og medskabelse på tværs af 
fagområder og mellem uddannelse, 
erhvervsliv og forskning har aldrig haft så 
stor betydning som i dag, når det gælder 
om at bidrage til at imødegå de globale 
udfordringer, som er forbundet med 
klimaændringer og ikke-bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, digital 
omstilling, demografiske ændringer eller 
fremtidens sundhedspleje, herunder 
udbredelse af pandemier, og fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Udbredelse af pandemier, og hvordan de skal imødegås, vil uden tvivl være en global 
udfordring i fremtiden.

Ændringsforslag 144
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Siden oprettelsen har EIT gradvist etableret 
sig som et unikt instrument til at imødegå 
samfundsmæssige udfordringer gennem 
integration af videntrekanten. EIT 
fungerer primært gennem videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er), som er 
europæiske partnerskaber i stor skala 
mellem uddannelses-, erhvervs- og 
forskningsorganisationer. Der er i 
øjeblikket otte VIF'er, som gennemfører 
aktiviteter inden for følgende områder: 
klimaændringer, digital omstilling, energi, 
fødevarer, sundhed, råmaterialer, mobilitet 
i byerne og fremstilling med høj 
værditilvækst (se figur 2). EIT's og 
VIF'ernes målsætninger skal altid være i 
overensstemmelse med de mest relevante 
EU-politikker såsom den industrielle 
strategi, den grønne aftale og den 
økonomiske genopretningsplan, og de bør 
bidrage til deres gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 146
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

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

EIT fungerer primært gennem videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er), som i 
overensstemmelse med Horisont Europa-
forordningen er europæiske partnerskaber 
i stor skala mellem uddannelses-, erhvervs- 
og forskningsorganisationer. Der er i 
øjeblikket otte VIF'er, som gennemfører 
aktiviteter inden for følgende områder: 
klimaændringer, digital omstilling, energi, 
fødevarer, sundhed, råmaterialer, mobilitet 
i byerne og fremstilling med høj 
værditilvækst.

Or. en

Ændringsforslag 147
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 148
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 149
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert enkelt VIF er organiseret omkring 
fem til ti samlokaliseringscentre22, hvis 
formål er at fungere som geografiske 
knudepunkter for den praktiske integrering 
af videntrekanten. De er organiseret og 
struktureret i overensstemmelse med deres 
respektive nationale og regionale 
innovationskontekst og bygger på et 
paneuropæisk netværk af eksisterende 
laboratorier, kontorer eller campusser hos 

Hvert enkelt VIF er organiseret omkring 
fem til ti samlokaliseringscentre22, hvis 
formål er at fungere som geografiske 
knudepunkter for den praktiske integrering 
af videntrekanten. De er organiseret og 
struktureret i overensstemmelse med deres 
respektive nationale og regionale 
innovationskontekst og bygger på et 
paneuropæisk netværk af eksisterende 
laboratorier, kontorer eller campusser hos 
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VIF'ernes centrale partnere. VIF'ernes centrale partnere. Ikke desto 
mindre er det nødvendigt at sikre en mere 
retfærdig fordeling mellem VIF-partnerne 
af EIT's finansielle bidrag ved at undgå 
geografisk koncentration i tildelingen af 
midler.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 150
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert enkelt VIF er organiseret omkring 
fem til ti samlokaliseringscentre22, hvis 
formål er at fungere som geografiske 
knudepunkter for den praktiske integrering 
af videntrekanten. De er organiseret og 
struktureret i overensstemmelse med deres 
respektive nationale og regionale 
innovationskontekst og bygger på et 
paneuropæisk netværk af eksisterende 
laboratorier, kontorer eller campusser hos 
VIF'ernes centrale partnere.

Hvert enkelt VIF er organiseret omkring 
fem til ti samlokaliseringscentre22, hvis 
formål er at fungere som geografiske 
knudepunkter, der også skaber et fysisk og 
virtuelt rum for interaktion inden for det 
lokale innovationsøkosystem og for den 
praktiske integrering af videntrekanten. De 
er organiseret og struktureret i 
overensstemmelse med deres respektive 
nationale og regionale innovationskontekst 
og er bygget omkring et paneuropæisk 
netværk af eksisterende infrastrukturer og 
aktiviteter i VIF'ernes videntrekants 
centrale partnere.

_________________ _________________
22 Et "samlokaliseringscenter" er et 
geografisk område, hvor de vigtigste VIF-
partnere i videntrekanten er placeret, og 
hvor de let kan interagere for således at 

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

udgøre knudepunktet for VIF'ernes 
aktivitet på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 151
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert enkelt VIF er organiseret omkring 
fem til ti samlokaliseringscentre22, hvis 
formål er at fungere som geografiske 
knudepunkter for den praktiske integrering 
af videntrekanten. De er organiseret og 
struktureret i overensstemmelse med deres 
respektive nationale og regionale 
innovationskontekst og bygger på et 
paneuropæisk netværk af eksisterende 
laboratorier, kontorer eller campusser hos 
VIF'ernes centrale partnere.

Hvert enkelt VIF er indtil videre 
organiseret omkring fem til ti 
samlokaliseringscentre22, hvis formål er at 
fungere som regionale knudepunkter for 
den praktiske integrering af videntrekanten. 
De er organiseret og struktureret i 
overensstemmelse med deres respektive 
nationale og regionale innovationskontekst 
og bygger på et paneuropæisk netværk af 
eksisterende laboratorier, kontorer eller 
campusser hos VIF'ernes centrale partnere.

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

22 Et "samlokaliseringscenter" betyder et 
fysisk rum, som er etableret på en åben og 
gennemsigtig måde, og som dækker et 
geografisk område, hvor de vigtigste VIF-
partnere i videntrekanten er placeret, og 
hvor de let kan interagere for således at 
udgøre knudepunktet for VIF'ernes 
aktivitet på dette område.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af et samlokaliseringscenter er tilpasset til definitionen i forordningen.

Ændringsforslag 152
Elena Lizzi
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på at 
uddanne den næste generation af talenter, 
herunder udformning og gennemførelse af 
programmer, der har fået tildelt EIT-
mærket23, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau

– Uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på at 
uddanne den næste generation af talenter, 
herunder udformning og gennemførelse af 
programmer, der har fået tildelt EIT-
mærket23, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau, og udvikling af programmer og 
aktiviteter for iværksætterkultur og 
digitale færdigheder, der sigter mod at 
omskole og opgradere de menneskelige 
ressourcer i et livslangt læringsperspektiv. 
Opmærksomheden skal særligt rettes mod 
kvaliteten af projekterne, og der skal især 
holdes øje med kønsspørgsmål med 
særligt fokus på de områder, hvor kvinder 
stadig er underrepræsenteret

_________________ _________________
23 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
"learning by doing"-programmer.

23 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
"learning by doing"-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 153
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på at 
uddanne den næste generation af talenter, 
herunder udformning og gennemførelse af 

– Videregående 
uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på at 
uddanne den næste generation af talenter, 



PE650.625v01-00 20/174 AM\1204114DA.docx

DA

programmer, der har fået tildelt EIT-
mærket23, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau

herunder udformning og gennemførelse af 
programmer, der har fået tildelt EIT-
mærket23, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau, og gennem udvikling af 
programmer og aktiviteter for digitale 
færdigheder, der sigter mod at omskole og 
opgradere de menneskelige ressourcer i et 
livslangt læringsperspektiv, idet der i 
særlig grad er fokus på kønsspørgsmål, 
navnlig på områder, hvor kvinder stadig 
er underrepræsenteret, såsom IKT, 
videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab 
og matematik

_________________ _________________
23 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
"learning by doing"-programmer.

23 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
"learning by doing"-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 154
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på at 
uddanne den næste generation af talenter, 
herunder udformning og gennemførelse 
af programmer, der har fået tildelt EIT-
mærket23, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau

– Uddannelsesaktiviteter i 
videntrekanten med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på at 
uddanne den næste generation af talenter

_________________
23 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
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"learning by doing"-programmer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle VIF-aktiviteter er baseret på integration af alle tre komponenter i 
videntrekanten, dvs. uddannelse, innovation og virksomhedsetablering, da dette er den mest 
effektive metode til at fremme målene for EIT og VIF'erne som helhed. Forfølgelse af 
aktiviteter, som udelukkende er udtænkt i en uddannelsesmæssig sammenhæng med henblik 
på at forbedre det europæiske uddannelsessystem, ligger uden for EIT's og VIF'ernes mission.

Ændringsforslag 155
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Uddannelsesaktiviteter med stærke 
iværksætterkomponenter med henblik på at 
uddanne den næste generation af talenter, 
herunder udformning og gennemførelse af 
programmer, der har fået tildelt EIT-
mærket23, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau

– Uddannelsesaktiviteter med stærke 
innovations- og iværksætterkomponenter 
med henblik på at omskole, opgradere og 
uddanne den næste generation af talenter, 
herunder udformning og gennemførelse af 
programmer, der har fået tildelt EIT-
mærket23, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau

_________________ _________________
23 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
"learning by doing"-programmer.

23 EIT-mærket er et kvalitetsstempel, som 
af EIT tildeles de VIF-
uddannelsesprogrammer, der opfylder 
specifikke kvalitetskriterier vedrørende 
bl.a. iværksætteruddannelse og innovative 
"learning by doing"-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 156
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Aktiviteter til støtte for innovation 
med henblik på at udvikle innovative 
produkter, processer og tjenester, der 
imødekommer en specifik 
forretningsmulighed

– Aktiviteter til støtte for forskning 
og innovation med henblik på at udvikle 
innovative og bæredygtige produkter, 
processer, teknologier og tjenester og 
ikketeknologiske løsninger, der 
imødekommer en specifik 
forretningsmulighed med et økonomisk 
eller socialt mål

Or. en

Ændringsforslag 157
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Aktiviteter til støtte for innovation 
med henblik på at udvikle innovative 
produkter, processer og tjenester, der 
imødekommer en specifik 
forretningsmulighed

– Aktiviteter til støtte for forskning 
og innovation med henblik på at udvikle 
innovative produkter, processer og 
tjenester, der imødekommer en specifik 
forretningsmulighed på baggrund af 
ekspertise

Or. en

Ændringsforslag 158
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Virksomhedsetablering og - – Virksomhedsetablering og -
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støtteaktiviteter såsom 
acceleratorordninger for at hjælpe 
iværksættere med at omsætte deres idéer til 
vellykkede projekter og sætte skub i 
væksten.

støtteaktiviteter såsom 
acceleratorordninger for at hjælpe 
iværksættere med at omsætte deres idéer til 
vellykkede projekter og sætte skub i 
væksten. Opmærksomheden bør i højere 
grad rettes mod forskningsaktiviteter, som 
skal udgøre en integreret del af 
forretningsplanen for eksisterende og nye 
VIF'er med det formål at udvikle et 
tættere og mere rentabelt forhold til små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Or. en

Ændringsforslag 159
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Virksomhedsetablering og -
støtteaktiviteter såsom 
acceleratorordninger for at hjælpe 
iværksættere med at omsætte deres idéer til 
vellykkede projekter og sætte skub i 
væksten.

– Virksomhedsetablering og -
støtteaktiviteter såsom 
acceleratorordninger for at hjælpe 
iværksættere med at omsætte deres idéer til 
vellykkede projekter og sætte skub i 
udviklingen.

Or. en

Ændringsforslag 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikke desto mindre skal alle nuværende og 
fremtidige VIF'er gøre en indsats for at 
fokusere mere på den forskning, som 
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ligger i videntrekanten, og som sammen 
med uddannelse og innovation bidrager til 
udvikling af en iværksætterkultur og et 
innovationsøkosystem.

Or. en

Ændringsforslag 161
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opmærksomheden skal i særlig grad 
rettes mod at sikre balance mellem 
kønnene og mod kønsspecifikke 
strategier, navnlig på områder, hvor 
kvinder stadig er underrepræsenteret.

Or. en

Ændringsforslag 162
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle eksisterende og fremtidige VIF'er 
skal sikre en balance mellem de tre sider 
af videntrekanten for at bevare VIF'ernes 
unikke egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 163
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Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Uddannelse, udvikling af talent og 
færdigheder er kernen i EIT-modellen. 
Ingen andre EU-tiltag på 
innovationsområdet inddrager 
videregående uddannelse i 
innovationsværdikæden i samme omfang 
som EIT. EIT's uddannelsesdagsorden er 
nøglen til at udvikle højtkvalificerede 
innovative iværksættere.

Or. en

Ændringsforslag 164
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT har fokus på globale udfordringer 
gennem integrering af videntrekanten og 
adskiller sig derved fra andre 
innovationsinstrumenter. Ved at yde 
tilskud til VIF'erne i op til 15 år leverer 
EIT på sit langsigtede mål om at tackle 
globale udfordringer gennem innovative 
produkter og tjenester og skaber konkrete 
fordele for vores samfund og borgere. EIT 

EIT har fokus på globale og 
samfundsmæssige udfordringer gennem 
integrering af videntrekanten og adskiller 
sig derved fra andre 
innovationsinstrumenter. Ved at yde 
tilskud til VIF'erne i op til 15 år leverer 
EIT på sit langsigtede mål om at tackle 
globale og samfundsmæssige udfordringer 
gennem innovative produkter og tjenester 
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har også sat som mål for VIF'erne, at de 
skal være finansielt bæredygtige efter 15 
år, hvilket er en differentierende faktor, der 
gør dem til et erhvervs- og 
resultatorienteret innovationsinstrument. I 
den forbindelse skal VIF'erne udarbejde og 
gennemføre indtægtsskabende strategier 
for at bevare deres innovationsøkosystem 
ud over den periode, der er omfattet af 
tilskudsaftalen.

og dermed forbedre Europas livskvalitet 
og skaber konkrete fordele for vores 
samfund og borgere. EIT har også sat som 
mål for VIF'erne, at de skal være finansielt 
bæredygtige senest efter 15 år, hvilket er 
en differentierende faktor, der gør dem til 
et erhvervs- og resultatorienteret 
innovationsinstrument. I den forbindelse 
skal VIF'erne udarbejde og gennemføre 
indtægtsskabende strategier for at bevare 
deres innovationsøkosystem ud over den 
periode, der er omfattet af tilskudsaftalen. 
VIF'ernes innovationsaktiviteter og 
markedsnære aktiviteter bør være 
økonomisk bæredygtige på det tidligst 
mulige tidspunkt. VIF'ernes videregående 
uddannelsesaktiviteter og horisontalt 
strukturerede aktiviteter bør dog have 
mulighed for fortsat at modtage EIT-
finansiering efter 15 år efter en positiv og 
grundig evaluering foretaget af 
uafhængige eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 165
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT har fokus på globale udfordringer 
gennem integrering af videntrekanten og 
adskiller sig derved fra andre 
innovationsinstrumenter. Ved at yde 
tilskud til VIF'erne i op til 15 år leverer 
EIT på sit langsigtede mål om at tackle 
globale udfordringer gennem innovative 
produkter og tjenester og skaber konkrete 
fordele for vores samfund og borgere. EIT 
har også sat som mål for VIF'erne, at de 
skal være finansielt bæredygtige efter 15 
år, hvilket er en differentierende faktor, der 

EIT har fokus på globale udfordringer 
gennem integrering af videntrekanten og 
adskiller sig derved fra andre 
innovationsinstrumenter. Ved at yde 
tilskud til VIF'erne i op til 15 år under en 
langsigtet partnerskabsrammeaftale 
leverer EIT langsigtet stabilitet til 
VIF'erne og deres modtagere og giver 
dem mulighed for at tackle globale 
udfordringer gennem innovative og 
bæredygtige produkter, processer, tjenester 
og løsninger og skaber konkrete fordele 
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gør dem til et erhvervs- og 
resultatorienteret innovationsinstrument. I 
den forbindelse skal VIF'erne udarbejde og 
gennemføre indtægtsskabende strategier 
for at bevare deres innovationsøkosystem 
ud over den periode, der er omfattet af 
tilskudsaftalen.

for vores samfund og borgere. EIT har 
også sat som mål for VIF'erne, at de skal 
være finansielt bæredygtige efter 15 år, 
hvilket er en differentierende faktor, der 
bør gøre dem til et erhvervs- og 
virkningsorienteret innovationsinstrument. 
I den forbindelse skal VIF'erne udarbejde 
og gennemføre indtægtsskabende strategier 
i tæt samarbejde med EIT for at opnå 
økonomisk uafhængighed og bevare deres 
innovationsøkosystem ud over de 
langsigtede partnerskabsrammeaftaler 
med EIT.

Or. en

Ændringsforslag 166
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med EIT's tilgang bidrages der både til 
trinvise og disruptive innovationer for 
effektivt at håndtere markedssvigt og 
hjælpe med at omstille industrien, støtte 
etablering af SMV'er og nye 
virksomheder og fremme en bæredygtig 
systemisk ændring af vores økonomi og 
samfund med henblik på at opnå neutrale 
drivhusgasemissioner. Den gør det muligt 
at opstille langsigtede forretningsstrategier 
med henblik på at imødegå globale 
samfundsmæssige udfordringer og 
bidrager til at skabe de rammebetingelser, 
der er afgørende for, at et velfungerende 
innovationsøkosystem kan vokse, og 
innovationen trives.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT's tilgang hjælper med at opbygge 
modstandsdygtighed og øge 
bæredygtigheden, og den bidrager både til 
trinvise og disruptive innovationer, til 
effektivt at håndtere markedssvigt og 
hjælpe med at omstille industrien og støtte 
etablering af nye virksomheder, 
spinoffvirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er). Den 
gør det muligt at opstille langsigtede 
forretningsstrategier med henblik på at 
imødegå globale udfordringer og bidrager 
til at skabe de rammebetingelser, der er 
afgørende for, at et velfungerende 
innovationsøkosystem kan vokse, og 
innovationen trives.

Or. en

Ændringsforslag 168
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 169
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 170
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilbyder en effektiv platform for 
iværksættelse, opskalering og forvaltning 
af VIF'er med store netværkseffekter og 
positiv afsmitning (se figur 2 nedenfor). 
Den første bølge af VIF'er (EIT Digital, 

EIT tilbyder en effektiv platform for 
iværksættelse, opskalering og forvaltning 
af VIF'er med store netværkseffekter og 
positiv afsmitning (se figur 2 nedenfor). 
Den første bølge af VIF'er (EIT Digital, 
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EIT Climate-VIF og EIT InnoEnergy), der 
blev iværksat i 2009, er etableret og 
veludviklet, og efter 2024 vil deres 
rammepartnerskabsaftaler blive bragt til 
ophør i overensstemmelse med den 
maksimale tilskudsperiode. Der er gjort 
fremskridt med anden og tredje generation 
af VIF'er (EIT Health og EIT Raw 
Materials (2014), EIT Food (2016)). EIT 
Urban Mobility og EIT Manufacturing, de 
to VIF'er, der blev udpeget i december 
2018, påbegynder deres aktiviteter i 2019.

EIT Climate-VIF og EIT InnoEnergy), der 
blev iværksat i 2009, er etableret og 
veludviklet, og efter 2024 bør deres 
rammepartnerskabsaftaler blive bragt til 
ophør i overensstemmelse med den 
maksimale tilskudsperiode. En eventuel 
forlængelse af rammepartnerskabsaftalen 
kan dog besluttes af EIT's bestyrelse efter 
en grundig og positiv evaluering foretaget 
af uafhængige eksperter. Denne 
forlængelse må ikke overskride tre år. Der 
er gjort fremskridt med anden og tredje 
generation af VIF'er (EIT Health og EIT 
Raw Materials (2014), EIT Food (2016)). 
EIT Urban Mobility og EIT 
Manufacturing, de to VIF'er, der blev 
udpeget i december 2018, påbegynder 
deres aktiviteter i 2019.

Or. en

Ændringsforslag 171
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilbyder en effektiv platform for 
iværksættelse, opskalering og forvaltning 
af VIF'er med store netværkseffekter og 
positiv afsmitning (se figur 2 nedenfor). 
Den første bølge af VIF'er (EIT Digital, 
EIT Climate-VIF og EIT InnoEnergy), der 
blev iværksat i 2009, er etableret og 
veludviklet, og efter 2024 vil deres 
rammepartnerskabsaftaler blive bragt til 
ophør i overensstemmelse med den 
maksimale tilskudsperiode. Der er gjort 
fremskridt med anden og tredje generation 
af VIF'er (EIT Health og EIT Raw 
Materials (2014), EIT Food (2016)). EIT 
Urban Mobility og EIT Manufacturing, de 
to VIF'er, der blev udpeget i december 

EIT tilbyder en effektiv platform for 
iværksættelse, opskalering og forvaltning 
af VIF'er med store netværkseffekter og 
positiv afsmitning (se figur 2 nedenfor). 
Den første bølge af VIF'er (EIT Digital, 
EIT Climate-VIF og EIT InnoEnergy), der 
blev iværksat i 2009, er etableret og 
veludviklet, og efter 2024 vil deres 
rammepartnerskabsaftaler blive bragt til 
ophør i overensstemmelse med artikel 11 i 
EIT-forordningen. Der er gjort fremskridt 
med anden og tredje generation af VIF'er 
(EIT Health og EIT Raw Materials (2014), 
EIT Food (2016)). EIT Urban Mobility og 
EIT Manufacturing, de to VIF'er, der blev 
udpeget i december 2018, påbegynder 
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2018, påbegynder deres aktiviteter i 2019. deres aktiviteter i 2019.

Or. en

Ændringsforslag 172
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilbyder en effektiv platform for 
iværksættelse, opskalering og forvaltning 
af VIF'er med store netværkseffekter og 
positiv afsmitning (se figur 2 nedenfor). 
Den første bølge af VIF'er (EIT Digital, 
EIT Climate-VIF og EIT InnoEnergy), der 
blev iværksat i 2009, er etableret og 
veludviklet, og efter 2024 vil deres 
rammepartnerskabsaftaler blive bragt til 
ophør i overensstemmelse med den 
maksimale tilskudsperiode. Der er gjort 
fremskridt med anden og tredje generation 
af VIF'er (EIT Health og EIT Raw 
Materials (2014), EIT Food (2016)). EIT 
Urban Mobility og EIT Manufacturing, de 
to VIF'er, der blev udpeget i december 
2018, påbegynder deres aktiviteter i 2019.

EIT tilbyder en effektiv platform for 
iværksættelse, opskalering og forvaltning 
af VIF'er med store netværkseffekter og 
positiv afsmitning (se figur 2 nedenfor). 
Den første bølge af VIF'er (EIT Digital, 
EIT Climate-VIF og EIT InnoEnergy), der 
blev iværksat i 2009, er etableret og 
veludviklet, og efter 2024 vil deres 
rammepartnerskabsaftaler blive bragt til 
ophør i overensstemmelse med den 
maksimale tilskudsperiode. Der er gjort 
fremskridt med anden og tredje generation 
af VIF'er (EIT Health og EIT Raw 
Materials (2014), EIT Food (2016)). EIT 
Urban Mobility og EIT Manufacturing, de 
to VIF'er, der blev udpeget i december 
2018, påbegyndte deres aktiviteter i 2019.

Or. en

Ændringsforslag 173
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med sine otte VIF'er og deres 1 000 
partnere fra erhvervslivet og forsknings- og 
uddannelsesmiljøet er EIT det største EU-

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

støttede innovationsøkosystem. EIT har 
støttet over 1 200 nye virksomheder og 
innovative projekter, hvilket har ført til, at 
disse virksomheder har tiltrukket ekstern 
finansiering på over 890 mio. EUR, og at 
over 6 000 job er blevet skabt af de nye 
virksomheder, der har fået støtte. Mere end 
50 % af VIF-partnerne er fra 
erhvervssektoren (industrien, SMV'er og 
nye virksomheder), hvilket understreger 
den nære relation til markedet. I 2019 
deltager over 600 virksomheder, 250 
videregående uddannelsesinstitutioner, 200 
forskningsorganisationer og mere end 50 
civilsamfundsorganisationer og 
myndigheder i EIT's VIF'er.

Or. en

Ændringsforslag 174
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS har EIT udvidet 
sine aktiviteter i hele Europa og giver nu 
regioner med lave innovationsresultater 
mulighed for at indgå i aktiviteter inden for 
videntrekanten som en del af VIF-
fællesskabet. Dette afspejles også i den 
andel af EIT-midlerne, der tildeles EU-
13-partnere (8,3 % sammenlignet med 

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande 
og regioner, som er beskedne eller 
moderate innovatorer. Gennem RIS skal 
EIT udvide sine aktiviteter yderligere i 
hele Europa og give lande og regioner med 
lave FoI-resultater mulighed for at indgå i 
aktiviteter inden for videntrekanten som en 
del af EIT-fællesskabet, herunder 
mulighed for at etablere nye 
samlokaliseringscentre i regioner og 
lande, som er beskedne eller moderate 
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4,8 % under Horisont 2020 fra 2018). innovatorer. VIF'erne skal søge at 
arbejde tæt sammen med 
forvaltningsmyndigheder i alle regioner 
om at opfordre til en bredere brug af og 
komplementaritet med Unionens ESI-
midler til FoI.

Or. en

Ændringsforslag 175
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS har EIT udvidet 
sine aktiviteter i hele Europa og giver nu 
regioner med lave innovationsresultater 
mulighed for at indgå i aktiviteter inden for 
videntrekanten som en del af VIF-
fællesskabet. Dette afspejles også i den 
andel af EIT-midlerne, der tildeles EU-
13-partnere (8,3 % sammenlignet med 
4,8 % under Horisont 2020 fra 2018).

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS skal EIT udvide 
sine aktiviteter yderligere i hele Europa. 
RIS skal være dedikeret til at give lande 
med lave FoI-resultater (som defineret i 
Horisont Europa-programmet) og lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer (ifølge den europæiske 
innovationsresultattavle) nye muligheder 
for at indgå i aktiviteter inden for 
videntrekanten som en del af EIT-
fællesskabet. RIS skal også bruges til at 
etablere nye samlokaliseringscentre i 
disse lande.

Or. en

Begrundelse

Omfanget af de lande, som RIS er rettet mod, bør præciseres. Dette opnås ved at henvise til 
de specifikke normer for Horisont Europa og til de årlige resultater af den europæiske 
resultattavle for innovation, ligesom EIT's SID forbindes til relevante politiske dokumenter.
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Ændringsforslag 176
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS har EIT udvidet 
sine aktiviteter i hele Europa og giver nu 
regioner med lave innovationsresultater 
mulighed for at indgå i aktiviteter inden 
for videntrekanten som en del af VIF-
fællesskabet. Dette afspejles også i den 
andel af EIT-midlerne, der tildeles EU-
13-partnere (8,3 % sammenlignet med 
4,8 % under Horisont 2020 fra 2018).

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS skal EIT 
yderligere udvide sine aktiviteter i hele 
Europa med henblik på at give regioner 
med lave innovationsresultater nye 
muligheder og indgå i aktiviteter inden for 
videntrekanten som en del af EIT-
fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 177
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS har EIT udvidet 
sine aktiviteter i hele Europa og giver nu 
regioner med lave innovationsresultater 
mulighed for at indgå i aktiviteter inden for 
videntrekanten som en del af VIF-

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til 
regioner og lande, som er beskedne eller 
moderate innovatorer. Gennem RIS har 
EIT udvidet sine aktiviteter i hele Europa 
og giver nu regioner og lande med 
beskedne og moderate 
innovationsresultater som defineret af den 



AM\1204114DA.docx 35/174 PE650.625v01-00

DA

fællesskabet. Dette afspejles også i den 
andel af EIT-midlerne, der tildeles EU-
13-partnere (8,3 % sammenlignet med 
4,8 % under Horisont 2020 fra 2018).

europæiske resultattavle for innovation 
mulighed for at indgå i aktiviteter inden for 
videntrekanten som en del af EIT-
fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 178
Ignazio Corrao

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS har EIT udvidet 
sine aktiviteter i hele Europa og giver nu 
regioner med lave innovationsresultater 
mulighed for at indgå i aktiviteter inden for 
videntrekanten som en del af VIF-
fællesskabet. Dette afspejles også i den 
andel af EIT-midlerne, der tildeles EU-
13-partnere (8,3 % sammenlignet med 
4,8 % under Horisont 2020 fra 2018).

På baggrund af de vedvarende regionale 
forskelle i innovationsresultaterne 
lancerede EIT en regional 
innovationsordning (RIS) i 2014 for at 
udvide sin regionale rækkevidde til lande, 
som er beskedne eller moderate 
innovatorer. Gennem RIS skal EIT 
yderligere udvide sine aktiviteter i hele 
Europa og giver nu regioner i lande med 
beskedne og moderate 
innovationsresultater som defineret af den 
europæiske resultattavle for innovation 
(EIS) og den regionale resultattavle for 
innovation mulighed for at indgå i 
aktiviteter inden for videntrekanten som en 
del af VIF-fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bruge den europæiske resultattavle for innovation og den regionale 
resultattavle for innovation, da de er officielle EU-værktøjer til at definere regioner og lande 
med dårlige resultater inden for forskning og innovation.

Ændringsforslag 179
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 
inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, mål for finansiel 
bæredygtighed og specifikke centrale 
performanceindikatorer.

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 
inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, mål for finansiel 
bæredygtighed og specifikke centrale 
performanceindikatorer. EIT og VIF'erne 
skal så vidt muligt operere under 
modeltilskudsaftalen under Horisont 
Europa og kun anvende de afvigelser fra 
Horisont Europa-reglerne, som er fastlagt 
i forordningen [EIT-forordningen], når 
det er nødvendigt for at opfylde deres 
målsætninger, og når det er behørigt 
begrundet og underlagt en delegeret 
retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 180
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 
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inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, mål for finansiel 
bæredygtighed og specifikke centrale 
performanceindikatorer.

inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, mål for finansiel 
bæredygtighed og specifikke centrale 
performanceindikatorer.

EIT og VIF'erne skal så vidt muligt 
operere under modeltilskudsaftalen under 
Horisont Europa, I betragtning af de 
særlige forhold i EIT-VIF-modellen er 
der i EIT-forordningens artikel 8 fastlagt 
afvigelser fra Horisont Europas regler om 
deltagelse og formidling.

Or. en

Ændringsforslag 181
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 
inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, mål for finansiel 
bæredygtighed og specifikke centrale 
performanceindikatorer.

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 
inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, mål for finansiel 
bæredygtighed og specifikke centrale 
performanceindikatorer. EIT og alle 
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VIF'erne, både nye og eksisterende, skal 
operere og følge modeltilskudsaftalen 
under Horisont Europa for at forenkle og 
reducere de administrative omkostninger 
for modtagerne.

Or. en

Ændringsforslag 182
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 
inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, mål for finansiel 
bæredygtighed og specifikke centrale 
performanceindikatorer.

EIT har været i stand til at bevare sin 
reaktionsevne og udvikle 
forvaltningsprincipper og -regler for en 
vellykket administration af sine VIF'er 
inden for den overordnede ramme for 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
EIT-forordningen. Dets driftsmæssige 
uafhængighed har givet instituttet 
mulighed for at teste og effektivt 
gennemføre en række nye foranstaltninger i 
forbindelse med forvaltningen af sine 
støttemodtagere, såsom en 
konkurrencebaseret 
finansieringsmekanisme, der bliver den 
gængse finansieringsordning, mål for 
finansiel bæredygtighed og specifikke 
centrale performanceindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 183
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
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Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det understreges, at afvigelserne fra modeltilskudsaftalen under Horisont Europa bør være 
undtagelsen snarere end reglen.

Ændringsforslag 184
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1



PE650.625v01-00 40/174 AM\1204114DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 185
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT er en del af den overordnede ramme 
for Horisont Europa, der bl.a. har til formål 
at skabe videnskabelige, 
økonomiske/teknologiske og 
samfundsmæssige virkninger for 
derigennem at styrke Unionens 
videnskabelige og teknologiske grundlag; 

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

opfylde Unionens strategiske politiske 
prioriteter, fremme bæredygtighed og 
konkurrenceevne i alle medlemsstater og 
bidrage til at tackle samfundsmæssige og 
globale udfordringer, herunder målene for 
bæredygtig udvikling og EU's forpligtelse 
i henhold til Parisaftalen. En af de 
vigtigste forudsætninger for, at denne 
opgave kan lykkes, er at imødekomme det 
vedvarende behov for at øge 
innovationskapaciteten i hele Unionen. Der 
er især tre udfordringer, som EU står over 
for, og som vil være retningsvisende for 
EIT's aktiviteter i 2021-2027, hvilket er 
afspejlet i de generelle mål.

Or. en

Ændringsforslag 186
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 187
Ignazio Corrao

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 188
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 - afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ustabile situation forbundet med 
udbredelsen af covid-19 har en stor 
indvirkning på økonomien, og det er 
derfor vigtigt at afdække udfordringerne 
for universiteter, forskere, virksomheder 
og andre interessenter med henblik at 
beskytte videntrekanten og genopbygge 
tilliden mellem alle aktører.
Der vil også være mere langsigtede 
effekter på vores samfund og økonomi, 
som vil blive opdaget i de kommende år. 
Potentielt kan det føre til mere redundans 
i forsyningskæderne, en indsats for at 
reindustrialisere Europa, hjemtage 
strategisk produktion og øget 
digitalisering.
Mellem covid-19-krisen og den nye 
normal forventes en periode med 
økonomisk krise. Det er nødvendigt at 
skabe et kriseprogram for EIT for de 
første to år, 2021-2022, med en 
revisionsklausul til enten at forlænge 
kriseprogrammet eller fremlægge et nyt 
forslag om SID i verden efter krisen. 
EIT's bestyrelse vil få beføjelse til at 
gennemføre disse kriseforanstaltninger i 
denne nødsituation forårsaget af force 
majeure.
De vigtigste udfordringer for perioden 
2021-2022 er:
1) at beskytte det nuværende 
innovationsøkosystem baseret på den 
eksisterende videntrekant med yderligere 
fleksibilitet til de eksisterende VIF'er
2) at vise fleksibilitet for at forberede 
økonomierne på den nye normal efter 
virussen
3) at reducere alle ikkevæsentlige opgaver 
i EIT og fokusere alle finansielle midler 
på at stabilisere de eksisterende VIF'er.
En yderligere tværgående udfordring for 
EIT er at skabe et dynamisk 
innovationsnet, hvor EIT vil støtte 
VIF'erne til at blive økonomisk 



PE650.625v01-00 44/174 AM\1204114DA.docx

DA

bæredygtige og ansvarligt uafhængige 
organer. Det er afgørende at reducere de 
administrative krav fra EIT til de 
eksisterende VIF'er til et minimum.

Or. en

Ændringsforslag 189
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det første er nutidens økonomier i 
stigende grad drevet af menneskers og 
organisationers færdigheder og evner til 
at omsætte idéer til produkter og tjenester. 
Innovationsfærdigheder og en 
iværksætterkultur gør hele forskellen i 
dag, især inden for de teknologiske og 
videnskabelige områder, men i stigende 
grad også inden for andre fagområder. 
Der er et stort behov for yderligere at 
styrke innovationskapaciteten i de 
videregående uddannelsesinstitutioner i 
Europa. EIT er i en unik position, når det 
gælder om at levere resultater på dette 
område inden for rammerne af Horisont 
Europa.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 190
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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For det første er nutidens økonomier i 
stigende grad drevet af menneskers og 
organisationers færdigheder og evner til at 
omsætte idéer til produkter og tjenester. 
Innovationsfærdigheder og en 
iværksætterkultur gør hele forskellen i dag, 
især inden for de teknologiske og 
videnskabelige områder, men i stigende 
grad også inden for andre fagområder. Der 
er et stort behov for yderligere at styrke 
innovationskapaciteten i de videregående 
uddannelsesinstitutioner i Europa. EIT er 
i en unik position, når det gælder om at 
levere resultater på dette område inden for 
rammerne af Horisont Europa.

For det første er nutidens samfund og 
økonomier i stigende grad drevet af 
menneskers og organisationers færdigheder 
og evner til at omsætte idéer til nye 
produkter, processer, forretningsmodeller, 
tjenester og opnås samfundsmæssige eller 
systemiske ændringer. Øgede 
investeringer i uddannelse og FoI, 
innovationsfærdigheder, iværksætterkultur 
gør hele forskellen, især inden for de 
teknologiske og videnskabelige områder, 
men også inden for andre fagområder 
såsom samfundsvidenskab og humaniora. 
Der er et stort behov for yderligere at 
styrke samarbejde på tværs af fagområder 
og sikre regelmæssige tværfaglige 
læringssløjfer mellem uddannelse, 
erhvervsliv og forskning, hvis Unionen 
ønsker at lykkes i overgangen til et 
modstandsdygtigt, digitalt samfund med 
neutrale drivhusgasemissioner. EIT har 
de nødvendige finansielle og 
menneskelige ressourcer og er dermed i 
en unik position, når det gælder om at 
levere resultater på dette område inden for 
rammerne af Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 191
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det første er nutidens økonomier i 
stigende grad drevet af menneskers og 
organisationers færdigheder og evner til at 
omsætte idéer til produkter og tjenester. 
Innovationsfærdigheder og en 
iværksætterkultur gør hele forskellen i dag, 
især inden for de teknologiske og 
videnskabelige områder, men i stigende 

For det første er nutidens økonomier i 
stigende grad drevet af menneskers og 
organisationers færdigheder og evner til at 
omsætte idéer til produkter og tjenester. 
Innovationsfærdigheder og en 
iværksætterkultur gør hele forskellen i dag, 
hvis Unionen ønsker at lykkes i 
overgangen til et konkurrencedygtigt 
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grad også inden for andre fagområder. Der 
er et stort behov for yderligere at styrke 
innovationskapaciteten i de videregående 
uddannelsesinstitutioner i Europa. EIT er i 
en unik position, når det gælder om at 
levere resultater på dette område inden for 
rammerne af Horisont Europa.

digitalt, kulstofneutralt og inklusivt 
samfund og excellere inden for de 
teknologiske og videnskabelige områder, 
men også inden for andre fagområder. Der 
er et stort behov for yderligere at styrke 
innovationskapaciteten i de videregående 
uddannelsesinstitutioner i Europa. EIT er i 
en unik position, når det gælder om at 
levere resultater på dette område inden for 
rammerne af Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 192
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 193
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 194
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det andet er fysisk nærhed en central 
forudsætning for innovation. Initiativer, der 
tager sigte på at udvikle 

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

innovationsnetværk og levere tjenester, der 
understøtter skabelse, udveksling og 
overførsel af viden, spiller en central rolle 
med hensyn til at fremme samspillet 
mellem erhvervslivet, den akademiske 
verden, forskningsorganisationer, 
myndigheder og enkeltpersoner. Der er dog 
betydelige variationer i forsknings- og 
innovationsresultaterne i EU, hvilket 
fremgår af den årlige europæiske 
resultattavle for innovation. Det har 
afgørende betydning, at der er tale om 
inklusiv innovation, som er forankret i 
lokalområderne. Takket være deres 
"stedbaserede tilgang" er EIT's aktiviteter 
velegnede til at bidrage til en styrkelse af 
de lokale innovationsøkosystemer. EIT og 
VIF'ernes aktiviteter skal i højere grad 
knyttes til regionale strategier og 
strategier for intelligent specialisering.

Or. en

Ændringsforslag 195
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det andet er fysisk nærhed en central 
forudsætning for innovation. Initiativer, der 
tager sigte på at udvikle 
innovationsnetværk og levere tjenester, der 
understøtter skabelse, udveksling og 
overførsel af viden, spiller en central rolle 
med hensyn til at fremme samspillet 
mellem erhvervslivet, den akademiske 
verden, forskningsorganisationer, 
myndigheder og enkeltpersoner. Der er dog 
betydelige variationer i forsknings- og 
innovationsresultaterne i EU, hvilket 
fremgår af den årlige europæiske 
resultattavle for innovation. Det har 

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

regionale resultattavle for innovation. Det 
har afgørende betydning, at der er tale om 
inklusiv innovation, som er forankret i 
lokalområderne. Takket være deres 
"stedbaserede tilgang" er EIT's aktiviteter 
velegnede til at bidrage til en styrkelse af 
de lokale og regionale 
innovationsøkosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 196
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Knytter EIT's SID til Horisont Europa.
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Ændringsforslag 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 198
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje er talentmobilitet og FoI-
finansieringskilder i det europæiske 
forsknings- og uddannelsesområde meget 
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ulige. Lommer af ekspertise findes overalt 
i Unionen, og EIT skal vedtage 
foranstaltninger til at udvide dets 
geografiske dækning i Unionen, mindske 
ulige fordeling af hjernemobilitet i 
Unionen og fremme studerendes, 
forskeres og innovatorers talentmobilitet 
begge veje.

Or. en

Ændringsforslag 199
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 200
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Endelig kræver dynamiske 
innovationsøkosystemer, herunder dem, 
der udvikler social og systemisk 
innovation, en blanding af viden, 
infrastruktur, talent og tilstrækkelige 
finansielle ressourcer. Der skal indføres 
rammebetingelser for samarbejdet mellem 
europæisk forskning, uddannelse og 
iværksætterkultur ledsaget af stærke 
synergieffekter for at sikre, at knappe 
ressourcer investeres ordentligt og effektivt 
i forskning og innovation. En dybere 
integrering af videntrekanten gennem 
eksisterende og nye VIF'er, kontakt til og 
integrering af nye partnere i andre 
sektorer, herunder organisationer i den 
tredje sektor og offentlige institutioner, 
navnlig på lokalt og regionalt plan er 
dokumenterede metoder til at fremme 
miljøer, der er befordrende for innovation, 
og er en vejledende målsætning for EIT.

Or. en

Ændringsforslag 201
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hævelse af niveauet: EIT i 2021-
2027

2. Beskyttelse af det nuværende 
økosystem baseret på videntrekanten

Or. en

Ændringsforslag 202
Robert Roos
for ECR-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 203
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT vil som en integreret del af Horisont 
Europa-programmet bidrage til at opfylde 
dets overordnede mål og prioriteter. 
VIF'erne vil være en del af de 
institutionaliserede europæiske 
partnerskaber, hvilket betyder, at de vil 
følge et sæt principper og kriterier, der er 
fastsat i artikel 8 i og bilag III til 
forordning [xxx] [om oprettelse af 
Horisont Europa]. EIT's generelle mål 
afspejler derfor EIT's overordnede rolle i 
Horisont Europa og dets plads i [søjlen "Et 
innovativt Europa"]. Det arbejder derfor 
tæt sammen med andre 
gennemførelsesorganer i søjlen om et 
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innovativt Europa under Horisont Europa 
og bestræber sig på at bidrage til et enkelt 
kontaktpunkt for innovation.

Or. en

Ændringsforslag 204
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 205
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's overordnede indsatsområder er 
defineret i [forslaget om Horisont Europa]. 
EIT vil fortsat støtte sine videns- og 

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

EIT vil fortsat støtte sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er) med 
henblik på at styrke de 
innovationsøkosystemer, der medvirker til 
at tackle globale og samfundsmæssige 
udfordringer. Dette vil ske ved at fremme 
integreringen af uddannelse, forskning og 
iværksætterkultur og derved skabe 
miljøer, der fremmer innovation, og ved at 
fremme og støtte en ny generation af 
iværksættere, hvilket navnlig også 
imødegår forskellen mellem kønnene med 
hensyn til iværksætteri, og stimulere 
oprettelsen af innovative virksomheder i 
tæt synergi og komplementaritet med EIC. 
EIT skal således især:

Or. en

Ændringsforslag 206
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 207
Elena Lizzi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 208
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) styrke bæredygtige 
innovationsøkosystemer i hele Europa

(1) styrke bæredygtige 
innovationsøkosystemer i hele Europa 
under hensyntagen til regionale uligheder

Or. en
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Ændringsforslag 209
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) fremme innovation og iværksætteri 
gennem bedre uddannelse

(2) fremme udvikling af innovation og 
iværksætterfærdigheder gennem bedre og 
mere inklusiv uddannelse støtte til et 
grænseoverskridende udvekslingsprogram 
i EU og mentorordninger i et livslangt 
læringsperspektiv, inddragelse af øget 
kapacitet i videregående 
uddannelsesinstitutioner i hele Unionen 
og støtte til at omstille dem til 
iværksætterkultur;

Or. en

Ændringsforslag 210
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) fremme innovation og iværksætteri 
gennem bedre uddannelse

(2) fremme innovation og 
iværksætterfærdigheder gennem 
uddannelse af høj kvalitet og 
mentorordninger i et livslangt 
læringsperspektiv

Or. en

Ændringsforslag 211
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö
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Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) indføre nye løsninger på globale 
udfordringer på markedet.

(3) indføre nye løsninger på globale og 
samfundsmæssige udfordringer på 
markedet eller fremme andre former for 
bæredygtig social optagelse.

Or. en

Ændringsforslag 212
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) indføre nye løsninger på globale 
udfordringer på markedet.

(3) indføre nye løsninger og produkter 
på globale og samfundsmæssige 
udfordringer på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 213
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) reducere kønsforskellen inden for 
teknisk uddannelse og 
iværksætteruddannelse og fremme 
kønsfølsomme strategier inden for 
innovation i alle medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 214
Robert Roos
for ECR-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'erne skal afdække de SMV'er og nye 
virksomheder, som har brug for 
likviditetsstøtte, og tilbyde denne støtte i 
en nærmere bestemt periode for at sikre 
deres overlevelse. VIF'erne bør sætte sig 
ind i de forskellige nationale 
støtteforanstaltninger, og der er derfor 
brug for øget inddragelse af 
medlemsstaterne, og de skal hjælpe deres 
partnere med at få adgang til økonomisk 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 215
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at øge VIF'ernes virkninger og 
integreringen af videntrekanten

a) at øge VIF'ernes virkninger og 
styrke integreringen af videntrekanten

Or. en

Ændringsforslag 216
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
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Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at øge innovationskapaciteten i den 
videregående uddannelsessektor ved at 
fremme institutionelle ændringer i de 
videregående uddannelsesinstitutioner

b) at øge den videregående 
uddannelsessektors iværksætter- og 
innovationskapacitet ved at fremme 
institutionelle ændringer i de videregående 
uddannelsesinstitutioner og deres 
integrering i innovationsøkosystemer

Or. en

Ændringsforslag 217
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 - underpunkt 2.1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at øge VIF'ernes åbenhed og 
gennemsigtighed ved at inddrage og yde 
tjenester til en bredere vifte af aktører i 
hele EU og dermed bidrage til at øge 
innovationskapaciteten i hele Europa ved 
at styrke de lokale 
innovationsøkosystemer og knytte dem til 
de paneuropæiske 
innovationsøkosystemer gennem 
samarbejde med EIT's VIF'er

Or. en

Ændringsforslag 218
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2 - litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at øge EIT's regionale rækkevidde 
for at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele EU.

c) at øge EIT's regionale rækkevidde 
for at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele EU og i de 
enkelte medlemsstater for at sikre en 
afbalanceret geografisk dækning, også 
gennem en bedre forbindelse til lokale 
strategier for intelligent specialisering.

Or. en

Ændringsforslag 219
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at øge EIT's regionale rækkevidde 
for at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele EU.

c) at øge EIT's og VIF'ernes regionale 
og lokale rækkevidde samt bedre 
formidling og udnyttelse af resultater for 
at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele EU og i 
medlemsstaterne og skabe en mere lige 
geografisk dækning.

Or. en

Ændringsforslag 220
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at øge EIT's regionale rækkevidde 
for at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele EU.

c) at øge EIT's regionale rækkevidde 
for at afhjælpe regionale skævheder i 
innovationskapaciteten i hele EU og i 
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medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 221
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at øge åbenheden og 
gennemsigtigheden i VIF'erne ved at 
inddrage en bredere kreds af interessenter 
i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 222
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 223
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 224
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 2

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

Stærk synergi mellem EIT og Det 
Europæiske Innovationsråd vil være 
afgørende for virkningen af søjlen [Et 
innovativt Europa]. EIT og EIC vil 
gennemføre supplerende aktiviteter med 
det formål at strømline støtten til 
innovative projekter. På grundlag af 
VIF'ernes ekspertise vil EIT levere 
virksomhedsaccelerationstjenester og -
uddannelse til modtagere af EIC-støtte. 
EIT's støtteordninger vil være til gavn for 
EIC's støttemodtagere, samtidig med at 
nye virksomheder fra EIT's VIF'er skal 
have hurtig adgang til EIC-aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 225
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Stærk synergi, herunder gennem 
samarbejde på forvaltningsniveau, 
mellem EIT og Det Europæiske 
Innovationsråd vil være afgørende for 
virkningen af søjlen [Et innovativt 
Europa]. EIT og EIC vil gennemføre 
supplerende aktiviteter med det formål at 
strømline støtten til innovative 
virksomheder, herunder 
virksomhedsaccelerationstjenester og -
uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 226
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 227
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil desuden gøre det lettere for EIC's 
modtagere at få adgang til VIF'ernes 
innovationsøkosystemer og relevante 
aktører i videntrekanten. På denne måde 
kan EIC's modtagere involvere sig aktivt i 
VIF'ernes aktiviteter og drage fordel af 

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

VIF'ernes tjenester. Sideløbende hermed 
vil EIT's modtagere kunne ansøge om 
yderligere støtte gennem EIC's 
instrumenter til de tjenester, der ydes af 
EIT's VIF'er. EIC kan hjælpe nye 
virksomheder, der modtager støtte fra 
VIF'erne, og som har et højt 
vækstpotentiale, med at udvikle sig hurtigt. 
De mest innovative VIF-støttede projekter 
kan, hvis de udvælges inden for rammerne 
af EIC, nyde godt af hurtig adgang til den 
støtte, der tilbydes af EIC, navnlig til 
blandet finansiering, som den, der leveres 
af EIC Accelerator og/eller den finansielle 
støtte, der tilbydes af InvestEU-
instrumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 228
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 229
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'erne vil stimulere til etablering af 
innovative virksomheder i tæt synergi og 
komplementaritet med EIC. EIT-
modtagere vil kunne ansøge EIC's 
instrumenter om støtte ud over de 
tjenester, som leveres af EIT's VIF'er, 
mens nye virksomheder med et stort 
vækstpotentiale understøttet af VIF'er vil 
have adgang til EIC's aktiviteter med 
henblik på hurtig opskalering.

Or. en

Begrundelse

For at sikre synergier mellem EIT og EIC's instrumenter og deres samarbejde.

Ændringsforslag 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil også sikre stærkere synergi med 
programmer og initiativer under søjlen 
[Videnskabelig topkvalitet] for at 
fremskynde omdannelsen af viden, der 
stammer fra "blue sky"-forskning, til 

EIT vil også sikre stærkere synergi med 
alle missionerne og de relevante 
partnerskaber som f.eks. PRIMA, IMI, 
EDCTP, FCH og ECSEL og programmer 
og initiativer under søjlen [Videnskabelig 
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konkrete løsninger til gavn for samfundet. 
Med hensyn til Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteterne (MSCA) vil EIT samarbejde 
om udviklingen af innovations- og 
iværksætterfærdigheder hos MSCA-
stipendiater.

topkvalitet] for at fremskynde 
omdannelsen af viden, der stammer fra 
"blue sky"-forskning, til konkrete løsninger 
til gavn for samfundet. Med hensyn til 
Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne 
(MSCA) og EFR vil EIT samarbejde om 
udviklingen af innovations- og 
iværksætterfærdigheder hos MSCA-
stipendiater og EFR-støttemodtagere. 
Dette samarbejde stilles til rådighed på 
frivillig basis og øger ikke den 
administrative byrde for støttemodtagerne.

Or. en

Ændringsforslag 231
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil også sikre stærkere synergi med 
programmer og initiativer under søjlen 
[Videnskabelig topkvalitet] for at 
fremskynde omdannelsen af viden, der 
stammer fra "blue sky"-forskning, til 
konkrete løsninger til gavn for samfundet. 
Med hensyn til Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteterne (MSCA) vil EIT samarbejde 
om udviklingen af innovations- og 
iværksætterfærdigheder hos MSCA-
stipendiater.

EIT vil også sikre stærkere synergi med 
programmer og initiativer under søjlen 
[Videnskabelig topkvalitet] for at 
fremskynde omdannelsen af viden, der 
stammer fra "blue sky"-forskning, til 
konkrete løsninger til gavn for samfundet. 
Med hensyn til Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteterne (MSCA) og Det Europæiske 
Forskningsråd (EFR) vil EIT samarbejde 
om udviklingen af innovations- og 
iværksætterfærdigheder hos MSCA-
stipendiater og EFR-støttemodtagere.

Or. en

Ændringsforslag 232
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil også sikre stærkere synergi med 
programmer og initiativer under søjlen 
[Videnskabelig topkvalitet] for at 
fremskynde omdannelsen af viden, der 
stammer fra "blue sky"-forskning, til 
konkrete løsninger til gavn for samfundet. 
Med hensyn til Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteterne (MSCA) vil EIT samarbejde 
om udviklingen af innovations- og 
iværksætterfærdigheder hos MSCA-
stipendiater.

EIT vil også sikre stærkere synergi med 
programmer og initiativer under søjlen 
[Videnskabelig topkvalitet] for at 
fremskynde omdannelsen af viden, der 
stammer fra "blue sky"-forskning, til 
konkrete løsninger til gavn for samfundet. 
Med hensyn til Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteterne (MSCA) og EFR vil EIT 
samarbejde om udviklingen af innovations- 
og iværksætterfærdigheder hos MSCA-
stipendiater og EFR-støttemodtagere.

Or. en

Ændringsforslag 233
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil også blive undersøgt, om der kan 
skabes synergi mellem den del af Horisont 
Europa, der vedrører deling af topkvalitet, 
og de opsøgende aktiviteter, som støttes af 
EIT. Navnlig vil de lande, som "Deling af 
topkvalitet" under Horisont Europa 
vedrører, være i stand til at udnytte EIT's 
ekspertise og støtte til udvikling af 
downstreamaktiviteter (dvs. tæt på 
markedet) som målgruppe for EIT's 
opsøgende aktiviteter.

Det vil også blive undersøgt, om der kan 
skabes synergi mellem den del af Horisont 
Europa, der vedrører udvidelse af 
deltagelse og udbredelse af topkvalitet og 
den regionale innovationsordning og 
andre opsøgende aktiviteter, som støttes af 
EIT. Målet er at opnå en mere 
afbalanceret repræsentation af EIT's 
arbejde i hele Unionen. EIT skal vejlede 
VIF'erne i at gøre bedre brug af den 
regionale innovationsordning. Navnlig vil 
de lande, som "Deling af topkvalitet" under 
Horisont Europa vedrører, være i stand til 
at udnytte EIT's ekspertise og støtte til 
udvikling af downstreamaktiviteter (dvs. 
tæt på markedet) som målgruppe for EIT's 
opsøgende aktiviteter. Den regionale 
innovationsordnings budget skal også 
bruges som løftestang for ESI-fondene. 
Sådanne synergier anvendes til i EIT at 
skabe finansieringsordninger, der ligner 
de udvidelsesrelaterede tiltag under 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (samarbejdsprojekter, parvist 
samarbejde, og EFR-professorater).

Or. en

Begrundelse

For at styrke synergierne mellem EIT og andre dele af Horisont Europa-programmet samt 
andre EU-instrumenter.

Ændringsforslag 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil også blive undersøgt, om der kan 
skabes synergi mellem den del af Horisont 
Europa, der vedrører deling af topkvalitet, 
og de opsøgende aktiviteter, som støttes af 
EIT. Navnlig vil de lande, som "Deling af 
topkvalitet" under Horisont Europa 
vedrører, være i stand til at udnytte EIT's 
ekspertise og støtte til udvikling af 
downstreamaktiviteter (dvs. tæt på 
markedet) som målgruppe for EIT's 
opsøgende aktiviteter.

Det vil også blive undersøgt, om der kan 
skabes synergi mellem den del af Horisont 
Europa, der vedrører udvidelse af 
deltagelse og udbredelse af topkvalitet og 
den regionale innovationsordning og 
andre opsøgende aktiviteter, som støttes af 
EIT. Målet er at opnå en mere 
afbalanceret repræsentation af EIT's 
arbejde i hele Unionen. EIT skal vejlede 
VIF'erne i at gøre bedre brug af RIS. 
Navnlig vil de lande, som "Deling af 
topkvalitet" under Horisont Europa 
vedrører, være i stand til at udnytte EIT's 
ekspertise og støtte til udvikling af 
aktiviteter i sidste fase (dvs. tæt på 
markedet) som målgruppe for EIT's 
opsøgende arbejde. Budgettet for RIS skal 
også bruges af VIF'erne som løftestang 
for ESI-fondene. Sådanne synergier 
anvendes af VIF'erne til at skabe 
finansieringsordninger, der ligner de 
udvidelsesrelaterede tiltag under 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (samarbejdsprojekter og 
parvist samarbejde).

Or. en

Ændringsforslag 236
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forberedelse til den nye normal 
efter virussen
På mellemlangt sigt vil det være 
nødvendigt at omstrukturere VIF'erne for 
at tilpasse dem til den nye normal efter 
virussen. Der bør være en 
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efterspørgselsstyret nyorientering mod 
covid-19-relaterede aktiviteter for EIT 
Health, og alle andre VIF'er vil skulle 
tilpasse sig den nye normal med mere 
fokus på digitalisering, ny produktion i 
Europa, nye produktionskæder mv. 
VIF'erne bør være effektive og fleksible 
for at kunne søge efter nye muligheder i 
de kommende år.

Or. en

Ændringsforslag 237
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Styrke Europas innovationstalent 
og -kapacitet

3. Fokus på det, der virker

Or. en

Ændringsforslag 238
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1 Det overordnede rationale for EIT 
er modellen for innovationsdrevet 
integration af videntrekanten. Navnlig i 
krisetider bør VIF'erne fokusere på, hvor 
de leverer den korrekte merværdi.
Såfremt der er et behov for at uddanne 
folk for at opgradere deres færdigheder, 
bør VIF'erne tilbyde uddannelse. EIT bør 
dog udfase særskilte EIT-
uddannelsesprogrammer med EIT-
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mærket, navnlig på kandidat- og ph.d.-
niveau, og fokusere på uddannelse inden 
for videntrekanten. Det er vigtigt, at alle 
VIF-aktiviteter er baseret på integration 
af alle tre komponenter af videntrekanten. 
Forbedring af det europæiske 
uddannelsessystem er en vigtig opgave, 
men den ligger uden for EIT's og 
VIF'ernes mission.

Or. en

Ændringsforslag 239
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT vil spille en styrket rolle med fokus på 
aktiviteter, hvor det skaber merværdi på 
EU-plan og bidrager til at nå målene for 
Horisont Europa, og som vil være 
retningsgivende for EIT's strategi for 2021-
2027. For det første vil EIT fortsat støtte 
innovationskapaciteten og -økosystemerne 
gennem VIF'erne, deres videre udvikling, 
åbenhed over for nye partnere, øget 
gennemsigtighed og god forvaltning og 
ekspansion. For det andet vil EIT på 
grundlag af sine erfaringer med 
integreringen af videntrekanten støtte 
udviklingen af iværksætter- og 
innovationskapaciteten i den videregående 
uddannelsessektor. Endelig skal EIT ved 
hjælp af mere effektive tværgående 
foranstaltninger sikre, at dets virkning og 
synlighed på EU-plan fortsat øges. 
Desuden vil EIT fortsat forbedre sine 
aktiviteter på en række områder, herunder 
finansiel bæredygtighed, indbygget 
bæredygtighed og klimaneutralitet, 
aktiviteternes rækkevidde, kønsbalance og 
geografiske dækning for at øge sin 
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effektivitet og virkning.

Or. en

Ændringsforslag 240
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 241
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 242
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's og VIF'ernes integrering af 
videntrekanten på EU-plan, 
medlemsstatsplan og regionalt og lokalt 
plan vil fortsat være en hovedopgave med 

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

henblik på at styrke 
innovationsøkosystemerne og gøre dem 
bæredygtige samt udvikle nye løsninger på 
globale udfordringer. EIT vil fortsat yde 
støtte til en portefølje af VIF'er og vil 
yderligere styrke sin vellykkede platform 
for iværksættelse, udvikling, overvågning 
og strategisk tilsyn med og vejledning af 
disse. VIF'erne vil fortsat operere gennem 
de samlokaliseringscentre, der udvælges 
efter gennemsigtige, åbne indkaldelser af 
forslag. VIF'erne vil fortsat tilstræbe 
finansiel bæredygtighed for at opnå 
finansiel uafhængighed af EIT's støtte på 
lang sigt (idet de sigter mod at nå et 
sådant mål efter 15 års drift), ved at 
mobilisere offentlige og private 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 243
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

støtte på lang sigt (senest efter 15 år) ved at 
mobilisere offentlige og private 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 244
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil afsætte en større del af sit budget til 
at støtte VIF'erne. Det vil overvåge og 
analysere deres resultater og sikre, at de 
tjener til at opfylde målene for EIT og 
Horisont Europa-programmet. Ud over 
finansiel støtte vil EIT, baseret på 
indhøstede erfaringer, føre strategisk tilsyn 
med VIF'erne samt yde vejledning om 
horisontale og specifikke spørgsmål, 
herunder om etablering af synergi inden for 
Horisont Europa og med andre EU-
initiativer. EIT vil navnlig bistå VIF'erne 
med at etablere grænseflader og fremme 
fælles aktiviteter med relevante europæiske 
partnerskaber og andre relevante EU-
initiativer og -programmer.

EIT vil afsætte en større del af sit budget til 
at støtte VIF'erne. Det vil overvåge og 
analysere deres resultater baseret på 
kvalitative og kvantitative metoder og 
indikatorer ved hjælp af en 
virkningsorienteret tilgang, som også kan 
føre til tværfaglige læringssløjfer, der 
sikrer, at de tjener til at opfylde målene for 
EIT og Horisont Europa-programmet. Ud 
over finansiel støtte skal EIT, baseret på 
indhøstede erfaringer, føre strategisk tilsyn 
med VIF'erne samt yde vejledning om 
horisontale og specifikke spørgsmål, 
herunder om etablering af synergi inden for 
Horisont Europa og med andre EU-
initiativer og internationale initiativer. 
EIT skal navnlig bistå VIF'erne med at 
etablere grænseflader og fremme fælles 
aktiviteter med relevante europæiske 
partnerskaber, Horisont Europa-
missioner, EIC og andre relevante EU-
initiativer og -programmer.

Or. en

Ændringsforslag 245
Robert Roos
for ECR-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil også overvåge tildelingen af EIT-
mærket til VIF'ernes 
uddannelsesprogrammer og undersøge 
mulighederne for en mere effektiv 
kvalitetssikringsmekanisme, herunder 
ekstern anerkendelse og akkreditering af 
EIT-mærket.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 246
Elena Lizzi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil også overvåge tildelingen af EIT-
mærket til VIF'ernes 
uddannelsesprogrammer og undersøge 
mulighederne for en mere effektiv 
kvalitetssikringsmekanisme, herunder 
ekstern anerkendelse og akkreditering af 
EIT-mærket.

Det vil også overvåge og forbedre 
tildelingen af EIT-mærket til VIF'ernes 
uddannelsesprogrammer og undersøge 
mulighederne for en mere effektiv 
kvalitetssikringsmekanisme, herunder 
ekstern anerkendelse og akkreditering af 
EIT-mærket for at styrke betydningen af 
EIT-mærket.

Or. en

Ændringsforslag 247
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil også overvåge tildelingen af EIT- Det skal også overvåge tildelingen af EIT-
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mærket til VIF'ernes 
uddannelsesprogrammer og undersøge 
mulighederne for en mere effektiv 
kvalitetssikringsmekanisme, herunder 
ekstern anerkendelse og akkreditering af 
EIT-mærket.

mærket til VIF'ernes uddannelses-, 
mentor- og omskolingsprogrammer og 
undersøge mulighederne for en mere 
effektiv kvalitetssikringsmekanisme, 
herunder ekstern anerkendelse og 
synlighed af EIT-mærket.

Or. en

Ændringsforslag 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT skal lette etableringen af fælles 
tjenester og faciliteter, der har til formål i 
fællesskab at håndtere specifikke 
operationelle opgaver, der er fælles for 
flere VIF'er. Det skal også lette 
udvekslingen af erfaringer og god praksis 
mellem VIF'er og fremme samarbejdet 
mellem dem (aktiviteter på tværs af VIF'er) 
om både tematiske og horisontale emner. 
Gensidig inspiration mellem forskellige 
fagområder er stadig vigtigere for 
kreativitet, innovation og erhvervsliv. 
Aktiviteter på tværs af VIF'erne har det 
største potentiale, og flere VIF'er har 
allerede taget fat på fælles EU-politiske 
prioriteter og på de områder, hvor der ikke 
findes særlige VIF'er. Inddragelsen af de 
forskellige VIF-fællesskaber i særlige 
fælles aktioner med gensidige fordele har 
et stort synergipotentiale. EIT skal sætte 
skub i sådanne aktiviteter og deltage aktivt 
i fastlæggelsen af indholdet og strukturen 
af aktiviteterne på tværs af VIF'erne. Det 
skal overvåge gennemførelsen af 
aktiviteter på tværs af VIF'erne og de 
opnåede resultater med henblik på at sikre 
disse aktiviteters bæredygtighed som en 
integreret del af EIT's og VIF'ernes 
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flerårige strategier.

Or. en

Ændringsforslag 249
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 250
Ignazio Corrao
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yderligere øge sine regionale 
virkninger gennem øget åbenhed over for 
potentielle partnere og interessenter og en 
bedre koordineret regional strategi for 
VIF'er, herunder forbindelser til de 
relevante strategier for intelligent 
specialisering.

EIT skal yderligere øge sine regionale 
virkninger gennem øget åbenhed i 
VIF'erne over for en bred vifte af 
potentielle partnere og interessenter i hele 
Europa, en afbalanceret geografisk 
dækning, en styrket udbredelse og 
udnyttelse af resultaterne og en bedre 
koordineret regional strategi for VIF'er. I 
valget af partnere, projekter eller nye 
samlokaliseringscentre vil ekspertise være 
et kriterium. I tilfælde af samme kvalitet i 
evalueringen skal VIF'erne prioritere de 
forslag, som:
- omfatter et større antal regioner og 
lande, der har beskedne og moderate 
innovationsresultater ifølge den 
europæiske resultattavle for innovation og 
den regionale resultattavle for innovation
- inddrager regioner og lande, der 
forpligter sig til at bidrage med ESI-
midler
Desuden skal hvert VIF udvikle og 
gennemføre en flerårig strategi, der er 
integreret i dets forretningsplaner, og som 
har til formål at styrke forbindelserne 
med regionale og lokale 
innovationsaktører. VIF'er bør i relevant 
omfang dokumentere forbindelser til 
strategier for intelligent specialisering og 
med aktiviteterne inden for tematiske 
platforme og interregionale initiativer, 
herunder med ESI-fondenes 
forvaltningsmyndigheder. EIT skal 
løbende overvåge gennemførelsen af disse 
territoriale strategier, herunder 
løftestangseffekten for ESI-fondene. EIT 
skal også overvåge, hvordan 
samlokaliseringscentrene fungerer, og 
hvordan de indgår i de lokale 
innovationsøkosystemer.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre brugen af den europæiske resultattavle for innovation og den 
regionale resultattavle for innovation, da de er officielle EU-værktøjer til at definere regioner 
og lande med dårlige resultater inden for forskning og innovation.

Ændringsforslag 251
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yderligere øge sine regionale 
virkninger gennem øget åbenhed over for 
potentielle partnere og interessenter og en 
bedre koordineret regional strategi for 
VIF'er, herunder forbindelser til de 
relevante strategier for intelligent 
specialisering.

EIT skal yderligere øge sine regionale 
virkninger gennem øget åbenhed i 
VIF'erne over for en bred vifte af 
potentielle partnere og interessenter, en 
afbalanceret geografisk dækning, en 
styrket formidling og udnyttelse af 
resultaterne og en bedre koordineret 
regional strategi for VIF'erne. Hvert VIF 
skal udarbejde en sådan regional strategi 
som en integreret del af deres flerårige 
strategier og forretningsplaner med 
henblik på at styrke forholdet til regionale 
og lokale innovationsaktører og 
økosystemer. Ekspertise er fortsat det 
vigtigste kriterium for VIF'erne, når de 
vælger partnere, projekter og 
samlokaliseringscentre, der giver 
VIF'erne merværdi, men der skal navnlig 
fokuseres på at opbygge bæredygtige 
innovationsstrukturer og økosystemer i 
regioner og lande, som er beskedne og 
moderate innovatorer, henholdsvis når de 
endnu ikke er aktive i VIF-fællesskabet. 
VIF'er bør dokumentere forbindelser med 
lokale strategier for intelligent 
specialisering og med aktiviteterne for 
relevante tematiske platforme og 
interregionale initiativer, herunder ESI-
fondenes forvaltningsmyndigheder. EIT 
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vil også overvåge, hvordan 
samlokaliseringscentrene fungerer, og 
hvordan de indgår i de lokale 
innovationsøkosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 252
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yderligere øge sine regionale 
virkninger gennem øget åbenhed over for 
potentielle partnere og interessenter og en 
bedre koordineret regional strategi for 
VIF'er, herunder forbindelser til de 
relevante strategier for intelligent 
specialisering.

EIT vil yderligere øge sine regionale 
virkninger gennem øget åbenhed over for 
potentielle partnere og interessenter og en 
bedre koordineret regional strategi for 
VIF'er, herunder forbindelser til de 
relevante strategier for intelligent 
specialisering samt til SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 253
Ignazio Corrao

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT's regionale innovationsordning, der 
styres af EIT og gennemføres af VIF'erne, 
har hidtil været administreret på frivillig 
basis. Fra og med 2021 bliver EIT-RIS-
enhederne obligatoriske og en integreret 
del af VIF'ernes flerårige strategier. EIT 
skal sikre, at aktiviteterne under RIS-
aktiviteterne anvendes som bro i) til 
relevante forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering og derved katalyserer andre 
investeringer, især ESI-fondene, og ii) 
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med hensyn til innovation. EIT's budget til 
gennemførelse af EIT-RIS-aktiviteter vil 
udgøre mindst 10 % af EIT's samlede støtte 
til VIF'erne, hvorved antallet af VIF-
partnere fra målregioner øges. Aktiviteter, 
der støttes gennem RIS, har til formål at:

mod integration af potentielle nye 
partnere og derved udvider VIF'ernes 
geografiske dækning. EIT skal fortsat yde 
vejledning og støtte til VIF'er i forbindelse 
med udarbejdelsen og gennemførelsen af 
flerårige RIS-aktiviteter, således at de 
støtter innovationskapaciteten i lande og 
regioner, herunder regionerne i den 
yderste periferi, der har beskedne og 
moderate innovationsresultater ifølge den 
europæiske resultattavle for innovation og 
den regionale resultattavle for innovation. 
EIT's budget til gennemførelse af EIT-RIS-
aktiviteter skal udgøre mellem 10 og 15% 
af EIT's samlede støtte til VIF'erne, 
hvorved antallet af VIF-partnere fra 
målregioner lettere øges. Aktiviteter, der 
støttes gennem RIS, skal have til formål at:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre brugen af den europæiske resultattavle for innovation og den 
regionale resultattavle for innovation, da de er officielle EU-værktøjer til at definere regioner 
og lande med dårlige resultater inden for forskning og innovation.

Ændringsforslag 254
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's regionale innovationsordning, der 
styres af EIT og gennemføres af VIF'erne, 
har hidtil været administreret på frivillig 
basis. Fra og med 2021 bliver EIT-RIS-
enhederne en integreret del af VIF'ernes 
flerårige strategi. EIT vil fortsat yde 
vejledning og støtte til VIF'erne i 
forbindelse med udarbejdelsen af flerårige 
EIT-RIS-strategier og gennemførelsen 
heraf. EIT-RIS-aktiviteterne fortsætter med 
øget støtte til innovationskapaciteten i 

EIT's regionale innovationsordning, der 
styres af EIT og gennemføres af VIF'erne, 
har hidtil været administreret på frivillig 
basis. Fra og med 2021 bliver EIT-RIS-
enhederne obligatoriske og en integreret 
del af VIF'ernes flerårige strategier. EIT 
skal sikre, at aktiviteterne under RIS-
aktiviteterne anvendes som bro i) til 
relevante forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering og derved katalyserer andre 
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lande og regioner, der klarer sig dårligere 
med hensyn til innovation. EIT's budget til 
gennemførelse af EIT-RIS-aktiviteter vil 
udgøre mindst 10 % af EIT's samlede støtte 
til VIF'erne, hvorved antallet af VIF-
partnere fra målregioner øges. Aktiviteter, 
der støttes gennem RIS, har til formål at:

investeringer, især ESI-fondene, og ii) 
mod integration af potentielle nye 
partnere og derved udvider VIF'ernes 
geografiske dækning. EIT vil fortsat yde 
vejledning og støtte til VIF'erne i 
forbindelse med udarbejdelsen af flerårige 
EIT-RIS-strategier og gennemførelsen 
heraf. EIT-RIS-aktiviteterne fortsætter med 
øget støtte til innovationskapaciteten i 
lande med lave FoI-resultater samt lande, 
som er moderate og beskedne innovatorer, 
for at fremme deres integration i VIF-
fællesskaberne. EIT's budget til 
gennemførelse af EIT-RIS-aktiviteter vil 
udgøre mindst 15 % af EIT's samlede støtte 
til VIF'erne, hvorved antallet af VIF-
partnere fra målregioner øges. Aktiviteter, 
der støttes gennem RIS, har til formål at:

Or. en

Begrundelse

RIS skal finansieres tilstrækkeligt, da den dækker et meget bredt geografisk område bestående 
af 17 EU-lande.

Ændringsforslag 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT's regionale innovationsordning, der 
styres af EIT og gennemføres af VIF'erne, 
har hidtil været administreret på frivillig 
basis. Fra og med 2021 bliver EIT-RIS-
enhederne obligatoriske og en integreret 
del af VIF'ernes flerårige strategier. EIT 
skal sikre, at aktiviteterne under RIS-
aktiviteterne anvendes som bro i) til 
relevante forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering og derved katalyserer andre 
investeringer, især ESI-fondene, og ii) 
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med hensyn til innovation. EIT's budget til 
gennemførelse af EIT-RIS-aktiviteter vil 
udgøre mindst 10 % af EIT's samlede støtte 
til VIF'erne, hvorved antallet af VIF-
partnere fra målregioner øges. Aktiviteter, 
der støttes gennem RIS, har til formål at:

mod integration af potentielle nye 
partnere og derved udvider VIF'ernes 
geografiske dækning. EIT skal fortsat yde 
vejledning og støtte til VIF'erne i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af flerårige RIS-
aktiviteter, således at de støtter 
innovationskapaciteten i lande og regioner, 
herunder regionerne i den yderste 
periferi, der klarer sig dårligere med 
hensyn til innovation og har begrænset 
deltagelse i VIF'ernes aktiviteter. EIT's 
budget til gennemførelse af EIT-RIS-
aktiviteterne skal udgøre mindst 15 % af 
EIT's samlede støtte til VIF'erne, hvorved 
antallet af VIF-partnere fra målregioner 
lettere øges. Aktiviteter, der støttes gennem 
RIS, skal have til formål at:

Or. en

Ændringsforslag 256
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til VIF'erne, hvorved antallet af VIF-
partnere fra målregioner øges. Aktiviteter, 
der støttes gennem RIS, har til formål at:

Or. en

Ændringsforslag 257
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 258
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 2 – afsnit 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT's regionale innovationsordning, der 
styres af EIT og gennemføres af VIF'erne, 
har hidtil været administreret på frivillig 
basis. Fra og med 2021 bliver EIT-RIS-
enhederne en integreret del af VIF'ernes 
flerårige strategi. EIT vil fortsat yde 
vejledning og støtte til VIF'erne i 
forbindelse med udarbejdelsen af flerårige 
EIT-RIS-strategier og gennemførelsen 
heraf. EIT-RIS-aktiviteterne fortsætter med 
øget støtte til innovationskapaciteten i 
lande og regioner, der klarer sig dårligere 
med hensyn til innovation. EIT's budget til 
gennemførelse af EIT-RIS-aktiviteter vil 
udgøre højst 15 % af EIT's samlede støtte 
til VIF'erne, hvorved antallet af VIF-
partnere fra målregioner øges. Aktiviteter, 
der støttes gennem RIS, har til formål at:

Or. en

Ændringsforslag 259
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 2 - afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forbedre innovationskapaciteten i 
det lokale økosystem gennem 
kapacitetsopbyggende aktiviteter og tættere 
samspil mellem de lokale 
innovationsaktører (klynger, netværk, 
regionale myndigheder, videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer og 
erhvervsuddannelsesinstitutioner)

– bidrage til at forbedre 
innovationskapaciteten i det lokale og 
regionale økosystem gennem 
kapacitetsopbyggende aktiviteter og tættere 
samspil mellem de lokale og regionale 
innovationsaktører (klynger, netværk, 
regionale myndigheder, videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer og 
erhvervsuddannelsesinstitutioner)

Or. en
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Ændringsforslag 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 2 - afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– skabe forbindelse mellem lokale 
innovationsøkosystemer og 
fælleseuropæiske innovationsøkosystemer 
gennem samarbejde med EIT's VIF'er og 
deres samlokaliseringscentre.

– tiltrække nye partnere i EIT's 
VIF'er, udvide EIT's VIF'ers geografiske 
dækning, også gennem innovationscentre, 
og forbinde lokale 
innovationsøkosystemer med 
fælleseuropæiske innovationsøkosystemer 
gennem samarbejde med EIT's VIF'er og 
deres samlokaliseringscentre og skabe 
forbindelse mellem lokale 
innovationsøkosystemer og 
fælleseuropæiske innovationsøkosystemer 
gennem samarbejde med EIT's VIF'er og 
deres samlokaliseringscentre.

Or. en

Ændringsforslag 261
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – nr. 2 - afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– skabe forbindelse mellem lokale 
innovationsøkosystemer og 
fælleseuropæiske innovationsøkosystemer 
gennem samarbejde med EIT's VIF'er og 
deres samlokaliseringscentre.

– skabe forbindelse mellem lokale 
innovationsøkosystemer og 
fælleseuropæiske innovationsøkosystemer 
gennem tiltrækning af nye partnere, så 
den geografiske dækning udvides, og 
samarbejde med EIT's VIF'er og deres 
samlokaliseringscentre.

Or. en
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Ændringsforslag 262
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– mobilisere yderligere privat og 
offentlig finansiering

Or. en

Ændringsforslag 263
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en dybere integrering af 
VIF'erne i de lokale 
innovationsøkosystemer vil hvert VIF 
desuden være forpligtet til at udvikle og 
gennemføre en strategi, der har til formål 
at styrke forbindelserne med regionale og 
lokale innovationsaktører, og EIT vil 
aktivt overvåge gennemførelsen. En 
"stedbaseret" innovationstilgang bør 
integreres i VIF'ernes flerårige strategi og 
forretningsplan og tage udgangspunkt i 
VIF'ernes samlokaliseringscentre (og 
RIS) for på denne måde at fremme deres 
rolle som en portal, der giver adgang til et 
VIF-fællesskab og interaktion med 
samlokaliserede partnere. VIF'er bør 
dokumentere forbindelser med lokale 
strategier for intelligent specialisering og 
med aktiviteterne for relevante tematiske 
platforme og interregionale initiativer, 
herunder ESI-fondenes 
forvaltningsmyndigheder. EIT vil også 

udgår
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overvåge, hvordan 
samlokaliseringscentrene fungerer, og 
hvordan de indgår i de lokale 
innovationsøkosystemer.

Or. en

Begrundelse

For at strømline teksten integreres denne formulering i punkt 2, første afsnit.

Ændringsforslag 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en dybere integrering af 
VIF'erne i de lokale 
innovationsøkosystemer vil hvert VIF 
desuden være forpligtet til at udvikle og 
gennemføre en strategi, der har til formål at 
styrke forbindelserne med regionale og 
lokale innovationsaktører, og EIT vil aktivt 
overvåge gennemførelsen. En 
"stedbaseret" innovationstilgang bør 
integreres i VIF'ernes flerårige strategi og 
forretningsplan og tage udgangspunkt i 
VIF'ernes samlokaliseringscentre (og 
RIS) for på denne måde at fremme deres 
rolle som en portal, der giver adgang til et 
VIF-fællesskab og interaktion med 
samlokaliserede partnere. VIF'er bør 
dokumentere forbindelser med lokale 
strategier for intelligent specialisering og 
med aktiviteterne for relevante tematiske 
platforme og interregionale initiativer, 
herunder ESI-fondenes 
forvaltningsmyndigheder. EIT vil også 
overvåge, hvordan 
samlokaliseringscentrene fungerer, og 
hvordan de indgår i de lokale 
innovationsøkosystemer.

EIT skal yderligere øge sine regionale 
virkninger gennem øget åbenhed i 
VIF'erne over for en bred vifte af 
potentielle partnere og interessenter i hele 
Europa, en afbalanceret geografisk 
dækning, en styrket udbredelse og 
udnyttelse af resultaterne og en bedre 
koordineret regional strategi for VIF'er. 
Når VIF'erne vælger projekter og 
partnere, og når det er strengt nødvendigt 
at adskille forslag af lige kvalitet efter en 
vurdering baseret på ekspertisekriteriet, 
skal de prioritere de forslag, som:
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- indbefatter et stort antal regioner eller 
lande med lave FoI-resultater ifølge den 
europæiske resultattavle for innovation, 
den regionale resultattavle for innovation 
og lande, der er omfattet af initiativet om 
udvidelse af deltagerkredsen i henhold til 
Horisont Europa
- indbefatter et højere antal regioner eller 
lande, der endnu ikke deltager i VIF-
fællesskabet
- inddrager regioner og lande, der 
forpligter sig til at bidrage med ESI-
midler
VIF'erne skal uddybe deres integrering i 
de lokale innovationsøkosystemer, også 
gennem innovationscentre, som skal tjene 
som adgangspunkt for interaktion med 
lokale aktører og aktører i videntrekanten. 
Innovationscentrene kan hjælpe med at 
etablere synergier, internationalisere de 
lokale net, afdække finansierings- og 
projektmuligheder, rådgive offentlige 
myndigheder om komplementaritet og 
støtte modtagerne. Innovationscentrene 
kan også udvikle sig til regionale 
samlokaliseringscentre.
Hvert VIF skal desuden være forpligtet til 
at udvikle og gennemføre en flerårig 
strategi, der integreres i dets 
forretningsplaner, og der har til formål at 
styrke forbindelserne med regionale og 
lokale innovationsaktører. VIF'er bør i 
relevant omfang dokumentere forbindelser 
med strategier for intelligent specialisering 
og med aktiviteterne for tematiske 
platforme og interregionale initiativer, 
herunder med ESI-fondenes 
forvaltningsmyndigheder. EIT skal 
løbende overvåge gennemførelsen af disse 
territoriale strategier, herunder 
løftestangseffekten for ESI-fondene. EIT 
skal også overvåge, hvordan 
samlokaliseringscentrene fungerer, og 
hvordan de indgår i de lokale 
innovationsøkosystemer.

Or. en
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Ændringsforslag 265
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Udvælgelsen og lanceringen af nye VIF'er udsættes til vurderingen af kriseperioden.

Ændringsforslag 266
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til at imødegå nye og 
kommende globale udfordringer vil EIT 
iværksætte nye VIF'er inden for 
prioriterede områder, der udvælges på 
grundlag af kriterier, som bl.a. vurderer 
deres relevans i forhold til de politiske 
prioriteter under Horisont Europa og 
deres potentiale og merværdi, som skal 
afklares ved hjælp af EIT-modellen. Ved 
iværksættelsen af nye VIF'er vil der blive 
taget hensyn til den strategiske 
planlægning af Horisont Europa og 
budgettet for EIT i perioden 2021-2027. De 
relevante udvælgelseskriterier for 
europæiske partnerskaber, der er defineret i 
bilag III til [Horisont Europa-
forordningen], vil indgå i indkaldelsen af 
VIF-forslag og vurderes i forbindelse med 

For at bidrage til at imødegå nye og 
kommende globale udfordringer vil EIT 
iværksætte åbne og gennemsigtige 
opfordringer til oprettelse af nye VIF'er 
inden for udvalgte tematiske områder af 
strategisk betydning, der udvælges på 
grundlag af kriterier, som bl.a. vurderer 
deres merværdi med hensyn til at tackle 
samfundsmæssige udfordringer og EU's 
politiske prioriteter, navnlig neutrale 
drivhusgasemissioner senest i 2040 og 
realisering af målene for bæredygtig 
udvikling og deres potentiale og merværdi, 
som skal afklares ved hjælp af EIT-
modellen. Ved iværksættelsen af nye 
VIF'er skal der tages hensyn til den 
strategiske planlægning af Horisont Europa 
og budgettet for EIT i perioden 2021-2027. 
De relevante udvælgelseskriterier for 
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evalueringen. europæiske partnerskaber, der er defineret i 
bilag III til [Horisont Europa-forordningen] 
og i artikel 9 i EIT-forordningen, skal 
indgå i indkaldelsen af VIF-forslag og 
vurderes i forbindelse med evalueringen.

Or. en

Ændringsforslag 267
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af et forslag fra EIT's 
bestyrelse og en analyse heraf foreslås det, 
at der i 2022 for første gang lanceres et 
VIF på området kulturelle og kreative 
industrier, og at der offentliggøres en 
indkaldelse af forslag i 2021. Dette 
prioriterede område har den stærkeste 
komplementaritet med de otte VIF'er, der 
allerede er iværksat af EIT, samt med de 
potentielle prioriterede områder for andre 
europæiske partnerskaber, som skal 
indledes inden for rammerne af Horisont 
Europa. De kulturelle og kreative 
industrier er en sektor med et stort 
vækstpotentiale, mange 
græsrodsinitiativer og en stærk appel til 
borgerne. De er stærkt forankret i deres 
lokale og regionale økosystemer. De 
kulturelle og kreative industrier er dog 
stadig en meget fragmenteret sektor, og 
innovatører og virksomhedsskabere 
mangler de nødvendige iværksætter- og 
innovationsfærdigheder. Disse 
flaskehalsproblemer kan bedst afhjælpes 
af et VIF takket være dets integrerende 
tilgang til videntrekanten, det langsigtede 
perspektiv og den stedbaserede tilgang. 
Bilag 1B til denne SID indeholder et 
faktablad, der opsummerer 

På grundlag af et forslag fra EIT's 
bestyrelse og en analyse heraf foreslås det, 
at der i 2022 for første gang lanceres et 
VIF på området kulturelle og kreative 
sektorer, og at der offentliggøres en 
indkaldelse af forslag i 2021, og et andet 
VIF inden for vand, hav og maritime 
sektorer, som er afdækket som et 
prioriteret område af EIT's bestyrelse 
foreslås lanceret i 2025 med en 
indkaldelse af forslag, der skal 
offentliggøres i 2024.
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udfordringerne på området kulturelle og 
kreative industrier og den forventede 
virkning af det fremtidige VIF.

Or. en

Ændringsforslag 268
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På grundlag af et forslag om potentielle 
fremtidige temaområder og 
samfundsmæssige udfordringer, som er 
modtaget fra EIT's bestyrelse, og en 
analyse heraf vil der i 2024 for første gang 
lanceres et VIF på området kulturelle og 
kreative sektorer med offentliggørelse af 
en indkaldelse af forslag i 2023. Dette 
prioriterede område har den stærkeste 
komplementaritet med de otte VIF'er, der 
allerede er iværksat af EIT, samt med de 
potentielle prioriterede områder for andre 
europæiske partnerskaber, som skal 
indledes inden for rammerne af Horisont 
Europa. De kulturelle og kreative sektorer 
er et område med et stort vækstpotentiale, 
mange græsrodsinitiativer og en stærk 
appel til borgerne. De er stærkt forankret i 
deres lokale og regionale økosystemer. De 
kulturelle og kreative sektorer er 
fragmenterede, men dog stadig en sektor, 
og innovatører eller virksomhedsskabere 
skal forbedre deres iværksætter- og 
innovationsfærdigheder. Disse 
flaskehalsproblemer kan bedst afhjælpes af 
et VIF takket være dets integrerende 
tilgang til videntrekanten, det langsigtede 
perspektiv og den stedbaserede tilgang. 
Bilag 1B til denne SID indeholder et 
faktablad, der opsummerer udfordringerne 
på området kulturelle og kreative sektorer 
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det fremtidige VIF. og den forventede virkning af det 
fremtidige VIF.

Or. en

Begrundelse

Da indvirkningerne af covid-19-krisen på de eksisterende VIF'er på mellemlangt sigt endnu 
ikke kendes, udsættes lanceringen af den første nye VIF til 2024 for at få et bedre overblik 
over de resterende finansielle midler og fremtidige behov. Den ændrede formulering fra 
"kulturelle og kreative industrier" til "kulturelle og kreative sektorer" finder anvendelse i hele 
teksten.

Ændringsforslag 269
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette prioriterede område om de 
kulturelle og kreative sektorer har den 
stærkeste komplementaritet med de otte 
VIF'er, der allerede er iværksat af EIT, 
samt med de potentielle prioriterede 
områder for andre europæiske 
partnerskaber, som skal indledes inden 
for rammerne af Horisont Europa. De 
kulturelle og kreative sektorer er områder 
med et stort vækstpotentiale, mange 
græsrodsinitiativer og en stærk appel til 
borgerne. De er stærkt forankret i deres 
lokale og regionale økosystemer. De 
kulturelle og kreative sektorer er dog 
stadig en meget fragmenteret sektor, og 
innovatører og virksomhedsskabere 
mangler de nødvendige iværksætter- og 
innovationsfærdigheder. De 
flaskehalsproblemer, som opstår, kan 
bedst afhjælpes af et VIF takket være dets 
integrerende tilgang til videntrekanten, 
det langsigtede perspektiv og den 
stedbaserede tilgang. Bilag 1B til denne 
SID indeholder et faktablad, der 
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opsummerer udfordringerne på området 
kulturelle og kreative sektorer og den 
forventede virkning af det fremtidige VIF.

Or. en

Ændringsforslag 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det prioriterede område for vand, hav og 
maritime sektorer og økosystemer 
omfatter en lang række traditionelle og 
nye økonomiske sektorer, der er uløseligt 
forbundet med naturkapital, der er under 
pres. Dette område vil spille en afgørende 
rolle i bestræbelserne på at skabe en 
klimaneutral, bæredygtig og 
konkurrencedygtig Union inden 2050, da 
nye teknologier og nødvendigheden af at 
dekarbonisere økonomien medfører en 
øget brug og udnyttelse af marine og 
akvatiske ressourcer. Have, oceaner og 
indre farvande spiller en central rolle i 
klimaprocesserne, den menneskelige 
sundhed og velfærd, fødevareforsyningen, 
bevarelse af biodiversitet, kritiske 
økosystemtjenester, vedvarende energi og 
andre ressourcer. Spildevandsbehandling 
vil reducere mængden af anvendt energi, 
de patogene bakterier ved dræning af 
slam og generelt øge anlæggets effektivitet 
og kvalitet. Dette prioriterede område er et 
supplement til de otte eksisterende VIF'er. 
Bilag 1B (ny) til denne afgørelse 
indeholder et faktablad, der opsummerer 
udfordringerne på området Vand og den 
forventede virkning af det fremtidige VIF.

Or. en
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Ændringsforslag 271
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Såfremt EIT tildeles yderligere 
budgetmidler kunne der vælges andre 
VIF'er under hensyntagen til de(t) 
prioriterede område(r) i forslaget fra EIT's 
bestyrelse, de prioriterede områder, der 
skal identificeres i Horisont Europas 
strategiske forsknings- og innovationsplan, 
og de kriterier, der er fastsat for 
udvælgelsen af europæiske partnerskaber, 
navnlig åbenhed, gennemsigtighed, EU-
merværdi, sammenhæng og 
synergieffekter. Kriterierne for udvælgelse 
af nye VIF'er vil blive tilpasset kriterierne i 
Horisont Europa. De vil også støtte 
gennemførelsen af EU's politiske 
prioriteter såsom missioner og mål for 
bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 272
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT og VIF'erne og det resterende budget, 
vil der blive iværksat endnu et nyt VIF i 
2026, og forslagsindkaldelsen vil blive 
offentliggjort i 2025 efter en ændring af 
bilag 1A for at tilføje nye prioriterede 
områder. De(t) prioriterede område(r) vil 
blive udvalgt på baggrund af forslagene fra 
EIT's bestyrelse. I disse forslag vil der 
blive taget hensyn til de prioriterede 
områder, der skal identificeres i Horisont 
Europas strategiske forsknings- og 
innovationsplan, og de kriterier, der er 
fastsat for udvælgelsen af europæiske 
partnerskaber, navnlig åbenhed, 
gennemsigtighed, EU-merværdi, 
sammenhæng og synergieffekter. 
Kriterierne for udvælgelse af nye VIF'er vil 
blive tilpasset kriterierne i Horisont Europa 
og være baseret på artikel 9 i EIT-
forordningen. De vil også støtte 
gennemførelsen af EU's politiske 
prioriteter såsom missioner og mål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
grønne pagt og opnåelse af neutrale 
drivhusgasemissioner i forbindelse 
dermed. Der kan udvælges andre nye 
VIF'er, forudsat at EIT tildeles ekstra 
budgetmidler.

Or. en

Ændringsforslag 273
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af det foreslåede budget for 
EIT vil der blive iværksat endnu et nyt VIF 
i 2025, og forslagsindkaldelsen vil blive 
offentliggjort i 2024 efter en ændring af 
bilag 1A for at tilføje nye prioriterede 
områder. De(t) prioriterede område(r) vil 
blive udvalgt på baggrund af forslagene 

På grundlag af det foreslåede budget for 
EIT vil der blive iværksat endnu et nyt VIF 
i 2026, og forslagsindkaldelsen vil blive 
offentliggjort i 2025. Til dette formål skal 
Kommissionen senest i 2023 vurdere 
relevansen af mulige prioriterede områder 
og forelægge et forslag til en ændring af 
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fra EIT's bestyrelse. I disse forslag vil der 
blive taget hensyn til de prioriterede 
områder, der skal identificeres i Horisont 
Europas strategiske forsknings- og 
innovationsplan, og de kriterier, der er 
fastsat for udvælgelsen af europæiske 
partnerskaber, navnlig åbenhed, 
gennemsigtighed, EU-merværdi, 
sammenhæng og synergieffekter. 
Kriterierne for udvælgelse af nye VIF'er vil 
blive tilpasset kriterierne i Horisont 
Europa. De vil også støtte gennemførelsen 
af EU's politiske prioriteter såsom 
missioner og mål for bæredygtig udvikling. 
Der kan udvælges andre nye VIF'er, 
såfremt EIT tildeles ekstra budgetmidler.

bilag 1A og bilag 1B under hensyntagen 
til bidraget fra EIT's bestyrelse og 
Horisont Europas strategiske 
planlægningsproces. I dette forslag vil der 
blive taget hensyn til de prioriterede 
områder, der skal identificeres i Horisont 
Europas strategiske forsknings- og 
innovationsplan, og de kriterier, der er 
fastsat for udvælgelsen af europæiske 
partnerskaber, navnlig åbenhed, 
gennemsigtighed, EU-merværdi, 
sammenhæng og synergieffekter. 
Kriterierne for udvælgelse af nye VIF'er vil 
blive tilpasset kriterierne i Horisont 
Europa. De vil også støtte gennemførelsen 
af EU's politiske prioriteter såsom 
missioner og mål for bæredygtig udvikling. 
Der kan udvælges andre nye VIF'er, 
såfremt EIT tildeles ekstra budgetmidler.

Or. en

Begrundelse

Det prioriterede område for an anden fremtidig VIF bør ikke forudbestemmes i dag, men 
besluttes senere, f.eks. i lyset af konsekvenserne af covid-19-krisen.

Ændringsforslag 274
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 275
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem modellen for integrering af 
videntrekanten har EIT medvirket til at slå 
bro over den vedvarende kløft mellem 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation. EIT er navnlig et vigtigt 
redskab til udvikling af menneskelig 
kapital gennem sit særlige fokus på 
iværksætteruddannelse. EIT's virkning er 
dog fortsat begrænset til VIF-partnerne.

EIT skal i samarbejde med Kommissionen 
udforme og iværksætte et pilotprojekt til 
støtte for udviklingen af de videregående 
uddannelsers innovationskapacitet, som 
vil blive gennemført via VIF'erne og 
indledes i 2021. Gennem modellen for 
integrering af videntrekanten har EIT 
medvirket til at slå bro over den 
vedvarende kløft mellem videregående 
uddannelse, forskning og innovation. EIT 
og dets VIF'er er navnlig et vigtigt redskab 
til udvikling af menneskelig kapital 
gennem sit særlige fokus på 
iværksætteruddannelse. EIT's virkning skal 
dog ikke begrænses til VIF-partnerne.

Or. en

Ændringsforslag 276
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem modellen for integrering af 
videntrekanten har EIT medvirket til at slå 
bro over den vedvarende kløft mellem 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation. EIT er navnlig et vigtigt 
redskab til udvikling af menneskelig 
kapital gennem sit særlige fokus på 
iværksætteruddannelse. EIT's virkning er 
dog fortsat begrænset til VIF-partnerne.

Gennem modellen for integrering af 
videntrekanten har EIT medvirket til at slå 
bro over den vedvarende kløft mellem 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation. EIT og dets VIF'er er navnlig 
et vigtigt redskab til udvikling af 
menneskelig kapital gennem sit særlige 
fokus på innovation og 
iværksætteruddannelse. EIT's virkning er 
dog fortsat begrænset til VIF-partnerne og 
skal derfor udvides yderligere.

Or. en
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Ændringsforslag 277
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at støtte innovationen mere bredt er de 
videregående uddannelsesinstitutioner i 
Europa nødt til at være innovative og 
iværksætterorienterede i deres tilgang til 
uddannelse, forskning og samarbejde med 
erhvervslivet og det bredere lokale og 
regionale innovationsfællesskab, herunder 
civilsamfundet, offentlige institutioner og 
organisationer i den tredje sektor og 
andre interessenter, idet en særlig 
opmærksomhed rettes mod ligestilling 
mellem kønnene og integrering af 
personer med migrantbaggrund og 
handicap.

EIT skal i samarbejde med Kommissionen 
og baseret på input fra de eksisterende 
VIF'er udforme og iværksætte et 
pilotprojekt til støtte for udviklingen af de 
videregående uddannelsers innovations- 
og iværksætterkapacitet, som vil blive 
gennemført via VIF'erne.

Or. en

Ændringsforslag 278
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

gennem VIF'erne på en åben, gennemsigtig 
og målrettet måde, der sigter mod at øge 
innovations- og iværksætterkapaciteten 
inden for videregående uddannelse rettet 
mod navnlig højere 
uddannelsesinstitutioner, der endnu ikke er 
VIF-partnere, i innovationsværdikæder og 
-økosystemer. Disse aktiviteter skal 
supplere EIT's indsats på 
uddannelsesområdet som en central del af 
VIF'ernes aktiviteter til integrering af 
videntrekanten, navnlig ved at gøre dem 
mere åbne og tilgængelige for ikke-VIF-
partnere. Pilotprojektet skal bl.a. omfatte: 
udveksling og gennemførelse af bedste 
praksis i integrering af videntrekanten 
(herunder organisatorisk læring, 
coaching og mentorordninger) 
udarbejdelse af handlingsplaner for, 
hvordan de afdækkede behov tackles på 
områder som innovationsstyring, 
etablering og udvikling af nye 
virksomheder, bæredygtighed og 
indbygget klimaneutralitet, 
teknologioverførsel, herunder IPR-
styring, mennesker og organisatorisk 
ledelse, herunder fjerne kønsforskellen og 
integrere kønsstrategier i innovation, samt 
interaktion med (lokale) interessenter og 
civilsamfundet og gennemførelse af 
handlingsplaner for udvikling af 
innovationskapacitet og opfølgning heraf. 
Disse aktiviteter skal også inddrage andre 
aktører i videntrekanten (f.eks. 
erhvervsuddannelsesinstitutioner, 
forsknings- og teknologiorganisationer, 
SMV'er og nye virksomheder). EIT skal 
yde specifik rådgivning, ekspertise og 
coaching til deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner og samtidig 
fremme et stærkere samarbejde på tværs 
af VIF'er i dette initiativ.
VIF'erne skal integrere deres aktiviteter 
med det formål at styrke de videregående 
uddannelsesinstitutioners innovations- og 
iværksætterkapacitet i deres flerårige 
strategi og aflægge rapport om disse 
aktiviteter til EIT.
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EIT's virkning vil strække sig ud over 
VIF'erne og bidrage til EIT's 
grundlæggende opgave, nemlig at tackle 
samfundsmæssige udfordringer, fremme 
bæredygtig økonomisk udvikling og 
konkurrenceevne ved at styrke 
medlemsstaternes innovationskapacitet i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
mål om at fremme iværksætter- og 
innovationsfærdigheder i et livslangt 
læringsperspektiv, idet der altid tages 
højde for kønsdimensionen og aspekter af 
klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 279
Ignazio Corrao

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal gennemføres af EIT 
gennem VIF'erne under inddragelse af 
lokale interessenter og civilsamfundet på 
en åben, gennemsigtig og målrettet måde, 
der sigter mod at øge 
innovationskapaciteten inden for 
videregående uddannelse for at integrere 
langt flere højere uddannelsesinstitutioner i 
innovationsværdikæder og -økosystemer i 
hele Unionen. Disse aktiviteter vil 
yderligere integrere uddannelse i hver 
enkelt VIF'ers videntrekant, navnlig ved 
at gøre dem mere åbne og tilgængelige for 
ikke-VIF-partnere. VIF'erne skal 
integrere deres aktiviteter med det formål 
at styrke de videregående 
uddannelsesinstitutioners 
innovationskapacitet i den flerårige 
strategi og aflægge rapport om disse 
aktiviteter til EIT. EIT skal sikre, at 
aktiviteterne strækker sig ud over VIF'erne 
og bidrager til EIT's grundlæggende 
opgave, nemlig at fremme bæredygtig 
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uddannelsesinstitutioner i Europa. økonomisk vækst og konkurrenceevne for 
EU ved at styrke medlemsstaternes 
innovationskapacitet i overensstemmelse 
med Horisont Europas mål om at fremme 
iværksætter- og innovationsfærdigheder i 
et livslangt læringsperspektiv, der altid 
tager kønsdimensionen i betragtning.

Or. en

Begrundelse

EIT bør bevare en styringsrolle over for VIF'erne og sikre, at aktiviteterne gennemføres 
konsekvent af forskellige VIF'er.

Ændringsforslag 280
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

læringsperspektiv under hensyntagen til 
kønsdimensionen.

Or. en

Ændringsforslag 281
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's støtte vil bygge på politiske 
initiativer som HEInnovate24 og RIIA25 -
rammerne, der har bevist deres værdi i en 
række videregående 
uddannelsesinstitutioner og medlemsstater 
på tværs af EU. EIT udformer 
støtteaktiviteterne i tæt samarbejde med 
Kommissionen for at sikre sammenhæng 
og komplementaritet med relevante 
aktiviteter inden for rammerne af Horisont 
Europa, Erasmus og andre programmer. De 
nærmere detaljer om implementerings- og 
gennemførelsesmekanismen vil blive 
yderligere udbygget og finjusteret i de 
første tre år og blive genstand for 
overvågning og evaluering i løbet af denne 
pilotfase, inden der foretages en 
yderligere opskalering.

EIT's støtte vil bygge på politiske 
initiativer som HEInnovate24 og RIIA25 -
rammerne, der har bevist deres værdi i en 
række videregående 
uddannelsesinstitutioner og medlemsstater 
på tværs af EU. EIT udformer 
støtteaktiviteterne i tæt samarbejde med 
Kommissionen og baseret på input fra 
VIF'erne og sikrer samtidig fuld 
sammenhæng og komplementaritet med 
relevante aktiviteter inden for rammerne af 
Horisont Europa, Erasmus og andre 
programmer. De nærmere detaljer om 
implementerings- og 
gennemførelsesmekanismen vil blive 
yderligere udbygget og finjusteret i de 
første tre år af pilotprojektet og blive 
genstand for overvågning. Baseret på 
resultaterne af en evaluering foretaget af 
uafhængige eksterne eksperter vil 
bestyrelsen beslutte, om pilotprojektet skal 
fortsættes, opskaleres eller afbrydes.

_________________ _________________
24 HEInnovate er en politikramme udviklet 
af Europa-Kommissionen og OECD. 
HEInnovate tilbyder videregående 
uddannelsesinstitutioner en metode til at 
identificere områder med 
innovationskapacitet, som kan 
videreudvikles, og udforme relevante 
strategier og tiltag for at opnå den ønskede 

24 HEInnovate er en politikramme udviklet 
af Europa-Kommissionen og OECD. 
HEInnovate tilbyder videregående 
uddannelsesinstitutioner en metode til at 
identificere områder med 
innovationskapacitet, som kan 
videreudvikles, og udforme relevante 
strategier og tiltag for at opnå den ønskede 
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virkning. HEInnovate er baseret på en 
fornuftig metodisk tilgang med otte 
kapacitetsudviklingsområder: ledelse og 
forvaltning, digital omstilling, 
organisationsmæssig kapacitet, 
iværksætterorienteret undervisning og 
læring, forberedelse af og støtte til 
iværksættere, udveksling af viden, 
internationalisering, og måling af virkning. 
OECD har offentliggjort en række 
landerapporter baseret på HEInnovate, se 
OECD's Skills Studies-serier på webstedet 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

virkning. HEInnovate er baseret på en 
fornuftig metodisk tilgang med otte 
kapacitetsudviklingsområder: ledelse og 
forvaltning, digital omstilling, 
organisationsmæssig kapacitet, 
iværksætterorienteret undervisning og 
læring, forberedelse af og støtte til 
iværksættere, udveksling af viden, 
internationalisering, og måling af virkning. 
OECD har offentliggjort en række 
landerapporter baseret på HEInnovate, se 
OECD's Skills Studies-serier på webstedet 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

25 Rammen for vurdering af regionale 
innovationsvirkninger (RIIA) blev udviklet 
af Europa-Kommissionen som et første 
skridt mod nærmere bestemmelser for 
vurderingen af universiteters 
innovationsvirkninger på grundlag af 
metrikbaserede casestudier. En vurdering 
af innovationsvirkningerne, f.eks. inden for 
rammerne af RIIA, kan potentielt knyttes 
til finansieringsinstrumenter, som er 
baseret på innovationsresultater, på 
regionalt eller nationalt plan eller EU-plan.

25 Rammen for vurdering af regionale 
innovationsvirkninger (RIIA) blev udviklet 
af Europa-Kommissionen som et første 
skridt mod nærmere bestemmelser for 
vurderingen af universiteters 
innovationsvirkninger på grundlag af 
metrikbaserede casestudier. En vurdering 
af innovationsvirkningerne, f.eks. inden for 
rammerne af RIIA, kan potentielt knyttes 
til finansieringsinstrumenter, som er 
baseret på innovationsresultater, på 
regionalt eller nationalt plan eller EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 282
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's støtte vil bygge på politiske 
initiativer som HEInnovate24 og RIIA25 -
rammerne, der har bevist deres værdi i en 
række videregående 
uddannelsesinstitutioner og medlemsstater 
på tværs af EU. EIT udformer 
støtteaktiviteterne i tæt samarbejde med 
Kommissionen for at sikre sammenhæng 
og komplementaritet med relevante 
aktiviteter inden for rammerne af Horisont 

EIT's støtte vil bygge på politiske 
initiativer som HEInnovate24 og RIIA25 -
rammerne, der har bevist deres værdi i en 
række videregående 
uddannelsesinstitutioner og medlemsstater 
på tværs af EU. EIT udformer 
støtteaktiviteterne i tæt samarbejde med 
Kommissionen for at sikre fuld 
sammenhæng og komplementaritet med 
relevante aktiviteter inden for rammerne af 
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Europa, Erasmus og andre programmer. De 
nærmere detaljer om implementerings- og 
gennemførelsesmekanismen vil blive 
yderligere udbygget og finjusteret i de 
første tre år og blive genstand for 
overvågning og evaluering i løbet af denne 
pilotfase, inden der foretages en yderligere 
opskalering.

Horisont Europa, Erasmus og andre 
programmer. De nærmere detaljer om 
implementerings- og 
gennemførelsesmekanismen vil blive 
yderligere udbygget og finjusteret i de 
første tre år og blive genstand for 
overvågning og evaluering i løbet af denne 
pilotfase, inden der foretages en yderligere 
opskalering.

_________________ _________________
24 HEInnovate er en politikramme udviklet 
af Europa-Kommissionen og OECD. 
HEInnovate tilbyder videregående 
uddannelsesinstitutioner en metode til at 
identificere områder med 
innovationskapacitet, som kan 
videreudvikles, og udforme relevante 
strategier og tiltag for at opnå den ønskede 
virkning. HEInnovate er baseret på en 
fornuftig metodisk tilgang med otte 
kapacitetsudviklingsområder: ledelse og 
forvaltning, digital omstilling, 
organisationsmæssig kapacitet, 
iværksætterorienteret undervisning og 
læring, forberedelse af og støtte til 
iværksættere, udveksling af viden, 
internationalisering, og måling af virkning. 
OECD har offentliggjort en række 
landerapporter baseret på HEInnovate, se 
OECD's Skills Studies-serier på webstedet 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate er en politikramme udviklet 
af Europa-Kommissionen og OECD. 
HEInnovate tilbyder videregående 
uddannelsesinstitutioner en metode til at 
identificere områder med 
innovationskapacitet, som kan 
videreudvikles, og udforme relevante 
strategier og tiltag for at opnå den ønskede 
virkning. HEInnovate er baseret på en 
fornuftig metodisk tilgang med otte 
kapacitetsudviklingsområder: ledelse og 
forvaltning, digital omstilling, 
organisationsmæssig kapacitet, 
iværksætterorienteret undervisning og 
læring, forberedelse af og støtte til 
iværksættere, udveksling af viden, 
internationalisering, og måling af virkning. 
OECD har offentliggjort en række 
landerapporter baseret på HEInnovate, se 
OECD's Skills Studies-serier på webstedet 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

25 Rammen for vurdering af regionale 
innovationsvirkninger (RIIA) blev udviklet 
af Europa-Kommissionen som et første 
skridt mod nærmere bestemmelser for 
vurderingen af universiteters 
innovationsvirkninger på grundlag af 
metrikbaserede casestudier. En vurdering 
af innovationsvirkningerne, f.eks. inden for 
rammerne af RIIA, kan potentielt knyttes 
til finansieringsinstrumenter, som er 
baseret på innovationsresultater, på 
regionalt eller nationalt plan eller EU-plan.

25 Rammen for vurdering af regionale 
innovationsvirkninger (RIIA) blev udviklet 
af Europa-Kommissionen som et første 
skridt mod nærmere bestemmelser for 
vurderingen af universiteters 
innovationsvirkninger på grundlag af 
metrikbaserede casestudier. En vurdering 
af innovationsvirkningerne, f.eks. inden for 
rammerne af RIIA, kan potentielt knyttes 
til finansieringsinstrumenter, som er 
baseret på innovationsresultater, på 
regionalt eller nationalt plan eller EU-plan.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's støtte vil bygge på politiske 
initiativer som HEInnovate24 og RIIA25 -
rammerne, der har bevist deres værdi i en 
række videregående 
uddannelsesinstitutioner og medlemsstater 
på tværs af EU. EIT udformer 
støtteaktiviteterne i tæt samarbejde med 
Kommissionen for at sikre sammenhæng 
og komplementaritet med relevante 
aktiviteter inden for rammerne af Horisont 
Europa, Erasmus og andre programmer. De 
nærmere detaljer om implementerings- og 
gennemførelsesmekanismen vil blive 
yderligere udbygget og finjusteret i de 
første tre år og blive genstand for 
overvågning og evaluering i løbet af denne 
pilotfase, inden der foretages en yderligere 
opskalering.

EIT's støtte vil bygge på politiske 
initiativer som HEInnovate24 og RIIA25 -
rammerne, der har bevist deres værdi i en 
række videregående 
uddannelsesinstitutioner og medlemsstater 
på tværs af EU. EIT udformer 
støtteaktiviteterne i tæt samarbejde med 
Kommissionen for at sikre fuld 
sammenhæng og komplementaritet med 
relevante aktiviteter inden for rammerne af 
Horisont Europa, Erasmus og andre 
programmer. De nærmere detaljer om 
implementerings- og 
gennemførelsesmekanismen vil blive 
yderligere udbygget og finjusteret i de 
første tre år og blive genstand for 
overvågning og evaluering i løbet af denne 
pilotfase, inden der foretages en yderligere 
opskalering.

_________________ _________________
24 HEInnovate er en politikramme udviklet 
af Europa-Kommissionen og OECD. 
HEInnovate tilbyder videregående 
uddannelsesinstitutioner en metode til at 
identificere områder med 
innovationskapacitet, som kan 
videreudvikles, og udforme relevante 
strategier og tiltag for at opnå den ønskede 
virkning. HEInnovate er baseret på en 
fornuftig metodisk tilgang med otte 
kapacitetsudviklingsområder: ledelse og 
forvaltning, digital omstilling, 
organisationsmæssig kapacitet, 
iværksætterorienteret undervisning og 
læring, forberedelse af og støtte til 
iværksættere, udveksling af viden, 
internationalisering, og måling af virkning. 
OECD har offentliggjort en række 

24 HEInnovate er en politikramme udviklet 
af Europa-Kommissionen og OECD. 
HEInnovate tilbyder videregående 
uddannelsesinstitutioner en metode til at 
identificere områder med 
innovationskapacitet, som kan 
videreudvikles, og udforme relevante 
strategier og tiltag for at opnå den ønskede 
virkning. HEInnovate er baseret på en 
fornuftig metodisk tilgang med otte 
kapacitetsudviklingsområder: ledelse og 
forvaltning, digital omstilling, 
organisationsmæssig kapacitet, 
iværksætterorienteret undervisning og 
læring, forberedelse af og støtte til 
iværksættere, udveksling af viden, 
internationalisering, og måling af virkning. 
OECD har offentliggjort en række 
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landerapporter baseret på HEInnovate, se 
OECD's Skills Studies-serier på webstedet 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

landerapporter baseret på HEInnovate, se 
OECD's Skills Studies-serier på webstedet 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

25 Rammen for vurdering af regionale 
innovationsvirkninger (RIIA) blev udviklet 
af Europa-Kommissionen som et første 
skridt mod nærmere bestemmelser for 
vurderingen af universiteters 
innovationsvirkninger på grundlag af 
metrikbaserede casestudier. En vurdering 
af innovationsvirkningerne, f.eks. inden for 
rammerne af RIIA, kan potentielt knyttes 
til finansieringsinstrumenter, som er 
baseret på innovationsresultater, på 
regionalt eller nationalt plan eller EU-plan.

25 Rammen for vurdering af regionale 
innovationsvirkninger (RIIA) blev udviklet 
af Europa-Kommissionen som et første 
skridt mod nærmere bestemmelser for 
vurderingen af universiteters 
innovationsvirkninger på grundlag af 
metrikbaserede casestudier. En vurdering 
af innovationsvirkningerne, f.eks. inden for 
rammerne af RIIA, kan potentielt knyttes 
til finansieringsinstrumenter, som er 
baseret på innovationsresultater, på 
regionalt eller nationalt plan eller EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 284
Ignazio Corrao

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil spille en ledende og koordinerende 
rolle i gennemførelsen og overvågningen af 
de aktiviteter, der vil blive forvaltet af 
VIF'erne. Der vil blive lagt særlig vægt på 
at sikre: en inklusiv tilgang med henblik på 
at tiltrække videregående 
uddannelsesinstitutioner ud over VIF-
partnere, en tværfaglig og tværsektoriel 
tilgang og en forbindelse til Europa-
Kommissionens strategi for intelligent 
specialisering, relevante tematiske 
platforme og EIT-RIS-enheder.

EIT vil gennem sin bestyrelse spille en 
ledende, tilsynsførende og koordinerende 
rolle i gennemførelsen og overvågningen af 
de aktiviteter, der vil blive forvaltet af 
VIF'erne. I hvert enkelt VIF skal der 
lægges særlig vægt på at sikre: en åben og 
inklusiv tilgang for at tiltrække 
videregående uddannelsesinstitutioner ud 
over VIF-partnere, der har til formål at 
sikre den størst mulige geografiske 
dækning, en tværfaglig og tværsektoriel 
tilgang, en bredere deltagelse af kvinder i 
sektorer, hvor de er underrepræsenteret 
og en forbindelse til Europa-
Kommissionens strategi for intelligent 
specialisering, relevante tematiske 
platforme såsom faciliteten til 
understøtning af politikker og EIT-RIS-
enheder.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at EIT fortsat spiller en styrende og tilsynsførende rolle i forbindelse med 
VIF'ernes aktiviteter.

Ændringsforslag 285
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil spille en ledende og koordinerende 
rolle i gennemførelsen og overvågningen af 
de aktiviteter, der vil blive forvaltet af 
VIF'erne. Der vil blive lagt særlig vægt på 
at sikre: en inklusiv tilgang med henblik på 
at tiltrække videregående 
uddannelsesinstitutioner ud over VIF-
partnere, en tværfaglig og tværsektoriel 
tilgang og en forbindelse til Europa-
Kommissionens strategi for intelligent 
specialisering, relevante tematiske 
platforme og EIT-RIS-enheder.

EIT vil spille en ledende og koordinerende 
rolle i gennemførelsen og overvågningen af 
de aktiviteter, der vil blive forvaltet af 
VIF'erne. Der vil blive lagt særlig vægt på 
at sikre: en åben og inklusiv tilgang med 
henblik på at tiltrække videregående 
uddannelsesinstitutioner ud over VIF-
partnere, der har til formål at sikre en 
bred geografisk dækning, en tværfaglig og 
tværsektoriel tilgang, en bredere deltagelse 
af kvinder og specifikke målgrupper 
såsom migranter, socialt dårligt stillede 
eller sårbare grupper såsom personer med 
handicap og en forbindelse til Europa-
Kommissionens strategi for intelligent 
specialisering, relevante tematiske 
platforme og EIT-RIS-enheder.

Or. en

Ændringsforslag 286
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 6



PE650.625v01-00 112/174 AM\1204114DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil spille en ledende og koordinerende 
rolle i gennemførelsen og overvågningen af 
de aktiviteter, der vil blive forvaltet af 
VIF'erne. Der vil blive lagt særlig vægt på 
at sikre: en inklusiv tilgang med henblik på 
at tiltrække videregående 
uddannelsesinstitutioner ud over VIF-
partnere, en tværfaglig og tværsektoriel 
tilgang og en forbindelse til Europa-
Kommissionens strategi for intelligent 
specialisering, relevante tematiske 
platforme og EIT-RIS-enheder.

EIT vil spille en ledende og koordinerende 
rolle i gennemførelsen og overvågningen af 
de aktiviteter, der vil blive forvaltet af 
VIF'erne. Der vil blive lagt særlig vægt på 
at sikre: en åben og gennemsigtig tilgang 
med henblik på at tiltrække videregående 
uddannelsesinstitutioner ud over VIF-
partnere for at sikre den størst mulige 
geografiske dækning, en tværfaglig og 
tværsektoriel tilgang, en bredere deltagelse 
af kvinder, navnlig i sektorer, hvor de er 
underrepræsenteret, og en forbindelse til 
Europa-Kommissionens strategi for 
intelligent specialisering, relevante 
tematiske platforme og EIT-RIS-enheder.

Or. en

Ændringsforslag 287
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil knytte sin støtte til udviklingen af 
innovationskapacitet inden for 
videregående uddannelse til EIT-mærket, 
som på nuværende tidspunkt tildeles 
VIF'ernes uddannelsesprogrammer. 
Deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner kan især inddrages 
i anvendelsen af EIT-mærket. EIT vil også 
udvide EIT-mærket til aktiviteter i 
forbindelse med livslang læring, som 
omfatter og når ud til en bredere målgruppe 
af studerende, voksne lærende og 
institutioner (herunder 
erhvervsuddannelsesinstitutioner) uden for 
VIF'erne. Anvendelsen af mærket uden for 
EIT-fællesskabet vil få en mere 
strukturerende virkning på alle niveauer 

EIT vil knytte sin støtte til udviklingen af 
innovationskapacitet inden for 
videregående uddannelse til EIT-mærket, 
som på nuværende tidspunkt tildeles 
VIF'ernes uddannelsesprogrammer. 
Deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner kan især inddrages 
i anvendelsen af EIT-mærket. EIT vil også 
udvide omfanget af EIT-mærket til 
aktiviteter i forbindelse med livslang 
læring, som omfatter og når ud til en 
bredere målgruppe af studerende, voksne 
lærende og institutioner (herunder 
erhvervsuddannelsesinstitutioner) uden for 
VIF'erne. Anvendelsen af mærket uden for 
EIT-fællesskabet forventes at få en mere 
strukturerende virkning på alle niveauer 
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(individuelt niveau, program- og 
institutionsniveau).

(individuelt niveau, program- og 
institutionsniveau). EIT skal overvåge 
effektiviteten af at udvide omfanget af 
EIT-mærket for VIF'ernes 
uddannelsesprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 288
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil knytte sin støtte til udviklingen af 
innovationskapacitet inden for 
videregående uddannelse til EIT-mærket, 
som på nuværende tidspunkt tildeles 
VIF'ernes uddannelsesprogrammer. 
Deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner kan især inddrages 
i anvendelsen af EIT-mærket. EIT vil også 
udvide EIT-mærket til aktiviteter i 
forbindelse med livslang læring, som 
omfatter og når ud til en bredere målgruppe 
af studerende, voksne lærende og 
institutioner (herunder 
erhvervsuddannelsesinstitutioner) uden for 
VIF'erne. Anvendelsen af mærket uden for 
EIT-fællesskabet vil få en mere 
strukturerende virkning på alle niveauer 
(individuelt niveau, program- og 
institutionsniveau).

EIT vil knytte sin støtte til udviklingen af 
innovationskapacitet inden for 
videregående uddannelse til EIT-mærket, 
som på nuværende tidspunkt tildeles 
VIF'ernes uddannelsesprogrammer. 
Deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner kan især inddrages 
i anvendelsen af EIT-mærket. EIT vil også 
udvide EIT-mærket til aktiviteter i 
forbindelse med livslang læring, 
erhvervsuddannelses-, kvalificerings-, 
omskolings- og 
opkvalificeringsprogrammer, som 
omfatter og når ud til en bredere målgruppe 
af studerende, voksne lærende og 
institutioner (herunder 
erhvervsuddannelsesinstitutioner) uden for 
VIF'ernes medlemmer. Anvendelsen af 
mærket uden for EIT-fællesskabet vil få en 
mere strukturerende virkning på alle 
niveauer (individuelt niveau, program- og 
institutionsniveau).

Or. en

Ændringsforslag 289
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
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Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

VIF'erne skal gennemføre deres 
initiativer til videregående uddannelse 
gennem åbne og gennemsigtige 
indkaldelser af forslag. VIF'erne skal især 
fokusere på videregående 
uddannelsesinstitutioner fra lande, der har 
lave FoI-resultater og lande, der er 
beskedne og moderate innovatorer, som 
ønsker at styrke deres innovative fodspor 
og strategier for intelligent specialisering. 
EIT's VIF'er bør afsætte et passende 
budget til disse aktiviteter, og de kriterier 
for støtteberettigelse, der skal medtages i 
indkaldelserne, skal sikre, at et betydeligt 
antal af de videregående 
uddannelsesinstitutioner, som er 
involveret i projekterne, kommer fra et 
sted uden for VIF'et.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for den videregående uddannelsesinstitution, der er involveret i EIT's 
uddannelsesinitiativer, bør udvides ud over VIF-deltagerne. Omfanget af foranstaltningen for 
videregående uddannelsesinstitution bør ikke fastlægges på forhånd, men afgøres på 
grundlag af resultaterne af et pilotprojekt.

Ændringsforslag 290
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil især fokusere på videregående 
uddannelsesinstitutioner fra lande, der er 

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

regioner, der er beskedne og moderate 
innovatorer, og andre regioner med lave 
resultater, som ønsker at styrke deres 
innovative fodspor og strategier for 
intelligent specialisering.

Or. en

Ændringsforslag 291
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT vil især fokusere på videregående 
uddannelsesinstitutioner fra lande, der er 
beskedne og moderate innovatorer, og 
andre regioner med lave resultater, som 
ønsker at styrke deres innovative fodspor 
og strategier for intelligent specialisering. 
EIT vil afsætte mindst 40 % af det samlede 
budget til disse aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 292
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT skal fokusere på videregående 
uddannelsesinstitutioner i hele Unionen, 
men navnlig fra lande og regioner, der er 
beskedne og moderate innovatorer, og 
andre regioner med lave resultater, som 
ønsker at styrke deres innovative fodspor 
og strategier for intelligent specialisering, 
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samlede budget til disse aktiviteter. samt de videregående 
uddannelsesinstitutioner, som endnu ikke 
er en del af EIT-fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 293
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag – punkt 3 – underpunkt 3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 294
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Kommunikation 1) Kommunikation og formidling

Or. en

Ændringsforslag 295
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

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

EIT og VIF'erne skal styrke deres 
kommunikation og synlighed og anvende 
en forbedret brandingstrategi over for 
deres vigtigste interessenter (videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder, 
civilsamfundet, lokale og regionale 
myndigheder mv.) i alle medlemsstater og 
andre steder i overensstemmelse med 
Horisont Europas 
kommunikationsstrategi. Med et stigende 
antal VIF'er og en ny foranstaltning, der 
støtter den innovations- og 
iværksætterorienterede kapacitet hos 
videregående uddannelsesinstitutioner, vil 
EIT sætte skub i sine bestræbelser på at 
opnå større anerkendelse som et 
kvalitetsmærke inden for innovation. 
Denne mærkeforvaltning og en forbedret 
kommunikation har afgørende betydning, 
navnlig i forhold til borgerne, eftersom de 
innovationer, der fremkommer via EIT og 
VIF'erne, medvirker til at påvise den 
konkrete virkning af EU's investeringer 
gennem det europæiske rammeprogram for 
forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 296
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil styrke sin kommunikation og 
synlighed. Med et stigende antal VIF'er og 
en ny foranstaltning, der støtter den 
iværksætterorienterede udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioner, vil 
EIT sætte skub i sine bestræbelser på at 
opnå større anerkendelse som et 
kvalitetsmærke inden for innovation. 

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

kvalitetsmærke inden for innovation. 
Denne mærkeforvaltning og en forbedret 
kommunikation har afgørende betydning, 
navnlig i forhold til borgerne, eftersom de 
innovationer, der fremkommer via EIT, 
medvirker til at påvise den konkrete 
virkning af EU's investeringer gennem det 
europæiske rammeprogram for forskning 
og innovation. EIT vil anvende en 
forbedret mærkestrategi over for sine 
vigtigste interessenter (videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder 
osv.) i og uden for medlemsstaterne i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
kommunikationstilgang.

Or. en

Ændringsforslag 297
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.3 – nr. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en bredere formidling og bedre 
forståelse af de muligheder, EIT tilbyder, 
vil EIT undersøge muligheden for at styrke 
vejledning og bistand i forbindelse med 
aspekter, der vedrører deltagelse i EIT's 
VIF'er i hele Europa, ved at bygge på 
eksisterende informationsnetværk i hele 
Europa.

For at sikre en bredere formidling og bedre 
forståelse af de muligheder, EIT tilbyder, 
skal EIT undersøge muligheden for at 
styrke vejledning og bistand, navnlig 
gennem det særlige netværk af 
landeforbindelsesofficerer efter 
strukturen for de nationale 
kontaktpunkter for Horisont Europa, i 
forbindelse med aspekter, der vedrører 
deltagelse i EIT's VIF'er i hele Europa, ved 
at bygge på eksisterende 
informationsnetværk i hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 298
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Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.3 – nr. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en bredere formidling og bedre 
forståelse af de muligheder, EIT tilbyder, 
vil EIT undersøge muligheden for at styrke 
vejledning og bistand i forbindelse med 
aspekter, der vedrører deltagelse i EIT's 
VIF'er i hele Europa, ved at bygge på 
eksisterende informationsnetværk i hele 
Europa.

For at sikre en bredere formidling og bedre 
forståelse af de muligheder, EIT tilbyder, 
vil EIT undersøge muligheden for at styrke 
vejledning og bistand i forbindelse med 
aspekter, der vedrører deltagelse i EIT's 
VIF'er i hele Europa, ved at bygge på 
eksisterende informationsnetværk i hele 
Europa, f.eks. ved at gøre bedre brug af 
eksisterende nationale kontaktpunkter 
under Horisont Europa og udvide disse 
net yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 299
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at en bredere kreds af 
interessenter på tværs af videntrekanten på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
niveau er bekendt med samtlige 
indkaldelser og finansierede projekter fra 
EIT (og VIF'erne), vil de også blive 
offentliggjort på den europæiske portal for 
finansierings- og udbudsmuligheder 
under Horisont Europa.

For at sikre, at en bredere kreds af 
interessenter på tværs af videntrekanten på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
niveau er bekendt med samtlige 
indkaldelser og finansierede projekter fra 
EIT (og VIF'erne), vil de også blive 
offentliggjort i den fælles onlinedatabase 
over EU-finansierede forsknings- og 
innovationsprojekter under Horisont 
Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 300
Elena Lizzi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT vil afholde regelmæssige møder i 
gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter samt Kommissionens 
relaterede tjenestegrene, om nødvendigt, 
for at sikre en hensigtsmæssig 
kommunikation og udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne. 
Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter skal også sikre passende 
støtte, så der kan skabes forbindelse 
mellem EIT-støttede aktiviteter og 
nationale programmer og initiativer, 
herunder eventuel national medfinansiering 
af disse aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 301
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil mindst to gange om året afholde 
regelmæssige møder i gruppen af 
medlemsstaternes repræsentanter samt 
Kommissionens relaterede tjenestegrene 
for at sikre en hensigtsmæssig 
kommunikation og udveksling af 
oplysninger med medlemsstaterne og på 
EU-plan og holde dem underrettet om 
resultaterne af de EIT-finansierede 
aktiviteter. Gruppen af medlemsstaternes 

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

finansierede aktiviteter. Gruppen af 
medlemsstaternes repræsentanter skal også 
sikre passende støtte, så der kan skabes 
forbindelse mellem EIT-støttede aktiviteter 
og nationale programmer og initiativer, 
herunder eventuel national medfinansiering 
af disse aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 302
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 303
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
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Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.3 – nr. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT spiller en central rolle i formidlingen 
af god praksis og indhøstede erfaringer. 
VIF'erne og de projekter, der støtter 
innovation og iværksætterkapacitet i 
videregående uddannelsesinstitutioner, er 
en værdifuld kilde til dokumentation og 
eksperimenterende læring for politiske 
beslutningstagere, idet de giver eksempler 
på god praksis og støtte i forbindelse med 
udvikling og gennemførelse af EU's politik 
inden for deres tematiske områder.

EIT spiller en central rolle i formidlingen 
af god praksis og indhøstede erfaringer. 
EIT og VIF'erne skal træde i kontakt med 
medlemsstaternes nationale og regionale 
myndigheder, med Kommissionen og 
Europa-Parlamentet, navnlig med 
videnskabs- og teknologipanelet (STOA), 
om at etablere en struktureret dialog, 
herunder gennem landets 
forbindelsesofficerer, med henblik på at 
indkredse, udveksle og formidle god 
praksis, erfaringer og muligheder. 
VIF'erne og de projekter, der støtter 
innovation og iværksætterkapacitet i 
videregående uddannelsesinstitutioner, er 
en værdifuld kilde til dokumentation og 
eksperimenterende læring for politiske 
beslutningstagere, idet de giver eksempler 
på god praksis og støtte i forbindelse med 
udvikling og gennemførelse af EU's politik 
inden for deres tematiske områder.

Or. en

Ændringsforslag 304
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.3 – nr. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT spiller en central rolle i formidlingen 
af god praksis og indhøstede erfaringer. 
VIF'erne og de projekter, der støtter 
innovation og iværksætterkapacitet i 
videregående uddannelsesinstitutioner, er 
en værdifuld kilde til dokumentation og 
eksperimenterende læring for politiske 
beslutningstagere, idet de giver eksempler 
på god praksis og støtte i forbindelse med 

EIT spiller en central rolle i 
indkredsningen og formidlingen af god 
praksis og indhøstede erfaringer. VIF'erne 
og de projekter, der støtter innovation og 
iværksætterkapacitet i videregående 
uddannelsesinstitutioner, er en værdifuld 
kilde til dokumentation og 
eksperimenterende læring for politiske 
beslutningstagere og FUI-interessenter, 
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udvikling og gennemførelse af EU's politik 
inden for deres tematiske områder.

idet de giver eksempler på god praksis og 
støtte i forbindelse med udvikling og 
gennemførelse af EU's politik inden for 
deres tematiske områder.

Or. en

Ændringsforslag 305
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Inden for rammerne af EIT-forordningen 
og i overensstemmelse med Horisont 
Europas tilgang til internationalt 
samarbejde skal EIT bestræbe sig på at 
sikre en større indvirkning af dets 
aktiviteter gennem internationalt 
samarbejde og overvåge de aktiviteter på 
internationalt plan og på tværs af 
VIF'erne, der finansieres af VIF'erne. 
Der er behov for en bedre defineret 
langsigtet samarbejdsstrategi mellem EIT 
og VIF'erne. Instituttets fokus skal nøje 
afstemmes med EU's relevante 
industripolitiske mål samt dets forsknings- 
og innovationsprioriteter og sikrer 
europæisk merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 307
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 308
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 309
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT og VIF'erne planlægger og 
gennemfører deres internationale 
aktiviteter i tæt samarbejde med 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Horisont Europas tilgang og andre 
relevante EU-politikker samt under tilsyn 
af EIT's bestyrelse. EIT skal rådgive om 
og overvåge VIF'ernes globale opsøgende 
aktiviteter og internationale aktiviteter på 
tværs af VIF'er. I sit internationale 
samarbejde og sine globale opsøgende 
aktiviteter vil EIT i samråd med 
Kommissionen fokusere på en effektiv 
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relevante EU-politikker samt under tilsyn 
af EIT's bestyrelse.

håndtering af globale samfundsmæssige 
udfordringer, bidrage til relevante 
internationale initiativer, såsom 
innovationsmissionen, og målene for 
bæredygtig udvikling, sikre adgang til 
talent og øget udbud af og efterspørgsel 
efter innovative løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 310
Ignazio Corrao

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I sit internationale samarbejde og globale 
opsøgende arbejde skal EIT i samråd med 
VIF'erne og Kommissionen fokusere på at 
positionere deres innovationsmodel inden 
for andre succesrige 
innovationsaktiviteter, på en effektiv 
håndtering af globale samfundsmæssige 
udfordringer, bidrage til relevante 
internationale initiativer og målene for 
bæredygtig udvikling, sikre adgang til 
talent og på øget udbud af og efterspørgsel 
efter innovative løsninger. EIT og VIF'erne 
skal planlægge, gennemføre og aflægge 
rapport om deres internationale aktiviteter 
i tæt samarbejde med Kommissionen i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
tilgang og andre relevante EU-politikker 
samt under tilsyn af EIT's bestyrelse.

Or. en

Begrundelse

Denne opgave bør ligge hos EIT i samarbejde med VIF'erne og ikke omvendt.

Ændringsforslag 311
Lina Gálvez Muñoz
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for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 312
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 313
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yde driftsmæssig vejledning til og 
overvåge VIF'erne i overensstemmelse 
med principperne om forsvarlig forvaltning 
og de principper og kriterier, der er fastsat 
for europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa-forordningen, samt sikre tilpasning 
til Horisont Europas prioriteter med 
henblik på at maksimere deres resultater og 
virkning.

EIT vil yde driftsmæssig vejledning til og 
overvåge VIF'erne i overensstemmelse 
med principperne om forsvarlig forvaltning 
og de principper og kriterier, der er fastsat 
for europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa-forordningen, samt sikre tilpasning 
til de krav, der gælder som følge af 
Horisont Europa og dennes prioriteter med 
henblik på at maksimere deres resultater og 
virkning baseret på en langsigtet 
samarbejdsstrategi mellem EIT og 
VIF'erne. Der kan træffes 
hensigtsmæssige foranstaltninger, hvis et 
VIF præsterer pauvre resultater eller ikke 
formår at opnå de forventede resultater og 
forventede virkning.

Or. en

Begrundelse

Der bør ydes rådgivning på langt sigt for at undgå risikoen for at skabe usikkerhed hos 
partnerne, som er en af de største trusler for et økosystem.

Ændringsforslag 314
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yde driftsmæssig vejledning til og EIT vil yde driftsmæssig vejledning til og 
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overvåge VIF'erne i overensstemmelse 
med principperne om forsvarlig forvaltning 
og de principper og kriterier, der er fastsat 
for europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa-forordningen, samt sikre tilpasning 
til Horisont Europas prioriteter med 
henblik på at maksimere deres resultater og 
virkning.

overvåge VIF'erne for at sikre 
overensstemmelse med principperne om 
forsvarlig forvaltning og de principper og 
kriterier, der er fastsat for europæiske 
partnerskaber i Horisont Europa-
forordningen, samt sikre tilpasning til 
Horisont Europas prioriteter med henblik 
på at maksimere deres resultater og 
virkning. Der er behov for en bedre 
defineret langsigtet samarbejdsstrategi 
mellem EIT og VIF'erne.

Or. en

Ændringsforslag 315
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yde driftsmæssig vejledning til og 
overvåge VIF'erne i overensstemmelse 
med principperne om forsvarlig forvaltning 
og de principper og kriterier, der er fastsat 
for europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa-forordningen, samt sikre tilpasning 
til Horisont Europas prioriteter med 
henblik på at maksimere deres resultater og 
virkning.

EIT vil yde driftsmæssig vejledning til og 
løbende overvåge VIF'erne i 
overensstemmelse med principperne om 
forsvarlig forvaltning og god 
forvaltningspraksis og de principper og 
kriterier, der er fastsat for europæiske 
partnerskaber i Horisont Europa-
forordningen, samt sikre tilpasning til 
Horisont Europas prioriteter med henblik 
på at maksimere deres resultater og 
virkning.

Or. en

Ændringsforslag 316
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil yde driftsmæssig vejledning til og 
overvåge VIF'erne i overensstemmelse 
med principperne om forsvarlig forvaltning 
og de principper og kriterier, der er fastsat 
for europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa-forordningen, samt sikre tilpasning 
til Horisont Europas prioriteter med 
henblik på at maksimere deres resultater og 
virkning.

EIT vil yde driftsmæssig vejledning og 
overvåge VIF'erne i overensstemmelse 
med principperne om forsvarlig forvaltning 
og de principper og kriterier, der er fastsat 
for europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa-forordningen, samt sikre tilpasning 
til Horisont Europas prioriteter med 
henblik på at maksimere deres resultater og 
virkning.

Or. en

Ændringsforslag 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, hvormed der sikres 
fortsat åbenhed og gennemsigtighed i 
VIF'erne under gennemførelsen, vil blive 
forbedret, navnlig ved at indføre fælles 
bestemmelser for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi. De vil også 
gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde. VIF'erne 
vil fortsat være dynamiske partnerskaber, 
som nye partnere, herunder en stigende 
andel af SMV'er, kan tilslutte sig på 
grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) blive 
gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Endelig vil VIF'erne øge andelen af 
indkaldelser, navnlig for 
innovationsprojekter, som er åbne for 
tredjeparter. Alle disse foranstaltninger vil 

EIT skal drage omsorg for, at 
foranstaltninger, hvormed der sikres fortsat 
åbenhed og gennemsigtighed i VIF'erne 
under gennemførelsen, vil blive forbedret, 
navnlig ved at vedtage og anvende 
gennemsigtige og klare kriterier for 
inddragelsen af nye partnere gennem 
løbende tilsyn med effektiviteten af 
foranstaltningerne og andre fælles 
bestemmelser for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi. De skal 
også gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde, bl.a. 
gennem en systematisk anvendelse af 
åbne indkaldelser af projektforslag, 
partnere og etablering af nye 
samlokaliseringscentre. Når VIF'erne 
vælger projekter og partnere, og når det 
er strengt nødvendigt at adskille forslag af 
lige kvalitet efter en vurdering baseret på 
ekspertisekriteriet, skal de prioritere de 
forslag, som:
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øge antallet af deltagende enheder, der 
deltager i VIF'ernes aktiviteter. Endelig 
bør VIF'erne give oplysninger om 
inddragelsen af nye partnere i deres 
regelmæssige rapportering.

- indbefatter et stort antal regioner eller 
lande med lave FoI-resultater ifølge den 
europæiske resultattavle for innovation, 
den regionale resultattavle for innovation 
og lande, der er omfattet af initiativet om 
udvidelse af deltagerkredsen i henhold til 
Horisont Europa
- indbefatter et højere antal regioner eller 
lande, der endnu ikke deltager i VIF-
fællesskabet
- inddrager regioner og lande, der 
forpligter sig til at bidrage med ESI-
midler
- inddrager et større antal SMV'er
- tilsikrer en bedre kønsbalance.
VIF'erne vil fortsat være dynamiske 
partnerskaber, som nye partnere, herunder 
en stigende andel af SMV'er, kan tilslutte 
sig på grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, skal proceduren for 
udarbejdelse af en flerårig forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) gøres 
mere gennemsigtig, åben og inklusiv. 
VIF'erne vil rettidigt og præcist ved hjælp 
af Horisont Europas database 
offentliggøre de nødvendige detaljerede 
data og oplysninger om, hvilke projekter 
der finansieres og i hvilken proces for 
tildeling af finansiering. Endelig bør 
VIF'erne give oplysninger om inddragelsen 
af nye partnere og støttemodtagere i deres 
regelmæssige rapportering.

Or. en
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Ændringsforslag 318
Ignazio Corrao

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, hvormed der sikres 
fortsat åbenhed og gennemsigtighed i 
VIF'erne under gennemførelsen, vil blive 
forbedret, navnlig ved at indføre fælles 
bestemmelser for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi. De vil også 
gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde. VIF'erne 
vil fortsat være dynamiske partnerskaber, 
som nye partnere, herunder en stigende 
andel af SMV'er, kan tilslutte sig på 
grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) blive 
gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Endelig vil VIF'erne øge andelen af 
indkaldelser, navnlig for 
innovationsprojekter, som er åbne for 
tredjeparter. Alle disse foranstaltninger vil 
øge antallet af deltagende enheder, der 
deltager i VIF'ernes aktiviteter. Endelig 
bør VIF'erne give oplysninger om 
inddragelsen af nye partnere i deres 
regelmæssige rapportering.

EIT skal drage omsorg for, at 
foranstaltninger, hvormed der sikres fortsat 
åbenhed og gennemsigtighed i VIF'erne 
under gennemførelsen, vil blive forbedret, 
navnlig ved at vedtage og anvende 
sammenhængende, gennemsigtige og 
klare kriterier for inddragelsen af nye 
partnere gennem løbende tilsyn med 
effektiviteten af foranstaltningerne og 
andre fælles bestemmelser for nye 
medlemmer, som tilfører partnerskaberne 
værdi. De skal også gennemføre deres 
aktiviteter på en fuldstændig gennemsigtig 
måde, bl.a. gennem en systematisk 
anvendelse af åbne indkaldelser af 
projektforslag, partnere og etablering af 
nye samlokaliseringscentre. I valget af 
partnere, projekter eller nye 
samlokaliseringscentre vil ekspertise være 
et kriterium. I tilfælde af samme kvalitet i 
evalueringen skal VIF'erne prioritere de 
forslag, som:

- omfatter et større antal regioner og 
lande, der er beskedne og moderate 
innovatorer ifølge den europæiske 
resultattavle for innovation og den 
regionale resultattavle for innovation
- inddrager regioner og lande, der 
forpligter sig til at bidrage med ESI-
midler
- inddrager et større antal SMV'er
- tilsikrer en bedre kønsbalance.
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VIF'erne vil fortsat være dynamiske 
partnerskaber, som nye partnere, herunder 
en stigende andel af SMV'er, kan tilslutte 
sig på grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, skal proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) gøres 
mere gennemsigtig, åben og inklusiv. 
EIT's bestyrelse skal tildele et passende 
budget på mindst 3 % af det påtænkte 
budget til finansiering af VIF'erne, til 
etablering af nye samlokaliseringscentre, 
da disse er nødvendige grænseflader 
mellem VIF'er og lokale aktører i 
videntrekanten. Endelig bør VIF'erne give 
oplysninger om inddragelsen af nye 
partnere og støttemodtagere i deres 
regelmæssige rapportering.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre brugen af den europæiske resultattavle for innovation og den 
regionale resultattavle for innovation, da de er officielle EU-værktøjer til at definere regioner 
og lande med dårlige resultater inden for forskning og innovation. Også 
samlokaliseringscentre er ekstremt vigtige, da de er VIF'ernes innovationscentre. Det ville 
være vigtigt at åbne flere af dem, navnlig i regioner med lave resultater, da de kan være 
drivkraft for deres udvikling.

Ændringsforslag 319
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, hvormed der sikres 
fortsat åbenhed og gennemsigtighed i 
VIF'erne under gennemførelsen, vil blive 

EIT skal sikre fortsat åbenhed for nye 
medlemmer samt større gennemsigtighed i 
VIF'erne under gennemførelsen. Dette 
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forbedret, navnlig ved at indføre fælles 
bestemmelser for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi. De vil også 
gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde. VIF'erne 
vil fortsat være dynamiske partnerskaber, 
som nye partnere, herunder en stigende 
andel af SMV'er, kan tilslutte sig på 
grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) blive 
gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Endelig vil VIF'erne øge andelen af 
indkaldelser, navnlig for 
innovationsprojekter, som er åbne for 
tredjeparter. Alle disse foranstaltninger vil 
øge antallet af deltagende enheder, der 
deltager i VIF'ernes aktiviteter. Endelig bør 
VIF'erne give oplysninger om inddragelsen 
af nye partnere i deres regelmæssige 
rapportering.

opnås ved at anvende klare, 
gennemsigtige og konsekvente ind- og 
udgangskriterier for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi, gennem 
fortsat overvågning af effektiviteten af 
foranstaltningerne. De skal også 
gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde, herunder 
gennem systematisk brug af åbne 
indkaldelser. VIF'erne vil fortsat være 
åbne og dynamiske partnerskaber, som nye 
partnere i hele Unionen, herunder en 
stigende andel af SMV'er og nye 
virksomheder, kan tilslutte sig på grundlag 
af ekspertise, merværdi og deres evne til at 
bidrage til innovative økosystemer på 
regionalt, nationalt og EU-plan. For at 
begrænse koncentrationen af finansieringen 
og sikre, at der i VIF'ernes aktiviteter 
indgår et bredt netværk af partnere og 
geografisk dækning, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) og 
udvælgelse af nye samlokaliseringscentre 
og de tilhørende finansieringsafgørelser 
blive gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Oplysninger om, hvilke projekter der 
finansiering og om finansiering skal 
gøres offentligt tilgængelige med det 
samme og på en let og tilgængelig måde. 
Endelig skal VIF'erne øge andelen af åbne 
indkaldelser, navnlig for 
innovationsprojekter, som er åbne for 
tredjeparter. Alle disse foranstaltninger vil 
øge antallet af deltagende enheder, der 
deltager i VIF'ernes aktiviteter. Endelig 
skal VIF'erne give oplysninger om 
inddragelsen af nye partnere og 
støttemodtagere i deres regelmæssige 
rapportering.

Or. en

Ændringsforslag 320
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
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Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, hvormed der sikres 
fortsat åbenhed og gennemsigtighed i 
VIF'erne under gennemførelsen, vil blive 
forbedret, navnlig ved at indføre fælles 
bestemmelser for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi. De vil også 
gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde. VIF'erne 
vil fortsat være dynamiske partnerskaber, 
som nye partnere, herunder en stigende 
andel af SMV'er, kan tilslutte sig på 
grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) blive 
gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Endelig vil VIF'erne øge andelen af 
indkaldelser, navnlig for 
innovationsprojekter, som er åbne for 
tredjeparter. Alle disse foranstaltninger vil 
øge antallet af deltagende enheder, der 
deltager i VIF'ernes aktiviteter. Endelig bør 
VIF'erne give oplysninger om inddragelsen 
af nye partnere i deres regelmæssige 
rapportering.

EIT skal sikre, at den fortsatte åbenhed i 
VIF'erne vil blive forbedret, navnlig ved at 
sikre, at VIF'erne anvender 
sammenhængende, klare og 
gennemsigtige kriterier for nye 
medlemmer, som tilfører partnerskaberne 
værdi, og andre bestemmelser såsom 
gennemsigtige procedurer for 
udarbejdelse af deres forretningsplaner 
og ved systematisk at overvåge VIF'ernes 
aktiviteter. De vil også gennemføre deres 
aktiviteter på en fuldstændig gennemsigtig 
måde. VIF'erne vil fortsat være dynamiske 
partnerskaber, som nye partnere, herunder 
en stigende andel af SMV'er, kan tilslutte 
sig på grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) blive 
gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Endvidere bør gennemsigtigheden af 
finansieringen øges på en måde, der giver 
offentligt tilgængelige oplysninger om, 
hvilke projekter der er finansieret, og om 
fordelingen af midlerne. Endelig vil 
VIF'erne øge andelen af indkaldelser, 
navnlig for innovationsprojekter, som er 
åbne for tredjeparter. Alle disse 
foranstaltninger vil øge antallet af 
deltagende enheder, der deltager i 
VIF'ernes aktiviteter. Endelig bør VIF'erne 
give oplysninger om inddragelsen af nye 
partnere i deres regelmæssige rapportering.

Or. en
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Ændringsforslag 321
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, hvormed der sikres 
fortsat åbenhed og gennemsigtighed i 
VIF'erne under gennemførelsen, vil blive 
forbedret, navnlig ved at indføre fælles 
bestemmelser for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi. De vil også 
gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde. VIF'erne 
vil fortsat være dynamiske partnerskaber, 
som nye partnere, herunder en stigende 
andel af SMV'er, kan tilslutte sig på 
grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) blive 
gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Endelig vil VIF'erne øge andelen af 
indkaldelser, navnlig for 
innovationsprojekter, som er åbne for 
tredjeparter. Alle disse foranstaltninger vil 
øge antallet af deltagende enheder, der 
deltager i VIF'ernes aktiviteter. Endelig bør 
VIF'erne give oplysninger om inddragelsen 
af nye partnere i deres regelmæssige 
rapportering.

Foranstaltninger, hvormed der sikres 
fortsat åbenhed og gennemsigtighed i 
VIF'erne under gennemførelsen, vil blive 
forbedret, navnlig ved at indføre fælles 
bestemmelser for nye medlemmer, som 
tilfører partnerskaberne værdi. De vil også 
gennemføre deres aktiviteter på en 
fuldstændig gennemsigtig måde. VIF'erne 
vil fortsat være dynamiske partnerskaber, 
som nye partnere, herunder en stigende 
andel af SMV'er, kan tilslutte sig på 
grundlag af ekspertise og strategisk 
overensstemmelse. For at begrænse 
koncentrationen af finansieringen og sikre, 
at der i VIF'ernes aktiviteter indgår et bredt 
netværk af partnere, vil proceduren for 
udarbejdelse af en forretningsplan 
(herunder prioritering, udvælgelse af 
aktiviteter og tildeling af midler) blive 
gjort mere gennemsigtig og inklusiv. 
Endvidere skal gennemsigtigheden af 
finansieringen øges på en måde, der giver 
offentligt tilgængelige oplysninger om, 
hvilke projekter der er finansieret, og om 
fordelingen af midlerne. Endelig vil 
VIF'erne øge andelen af indkaldelser, 
navnlig for innovationsprojekter, som er 
åbne for tredjeparter. Alle disse 
foranstaltninger vil øge antallet af 
deltagende enheder, der deltager i 
VIF'ernes aktiviteter. Endelig bør VIF'erne 
give oplysninger om inddragelsen af nye 
partnere i deres regelmæssige rapportering.

Or. en

Begrundelse

Da EIT's penge er skatteydernes penge, bør det være offentligt kendt, hvilke projekter der 
finansieres, og hvor mange penge de forskellige aktører modtager (f.eks. i stil med 



AM\1204114DA.docx 137/174 PE650.625v01-00

DA

finansieringen af Horisont 2020-projekter, der kan ses i CORDIS).

Ændringsforslag 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Da VIF'er opererer på tværs af hele 
innovationsværdikæden, skal de sikre en 
passende og kontinuerlig balance mellem 
uddannelse, forskning, iværksætteri og 
innovationsaktiviteter i deres portefølje-
forretningsplan. EIT skal føre tilsyn med, 
at VIF'ernes aktiviteter gennemføres ved 
hjælp af en enkel, effektiv og 
omkostningseffektiv struktur, som vil 
holde administrations- og 
generalomkostninger nede på maksimalt 
5 %. EIT vil sikre, at VIF'erne når deres 
forventede virkninger gennem en bred vifte 
af aktiviteter, der er identificeret i 
VIF'ernes forretningsplaner, og som 
effektivt understøtter opfyldelsen af deres 
mål. VIF'ernes forretningsplaner og 
EIT's tilskud til VIF'erne skal med 
henblik på at mindske den administrative 
byrde dække en periode på op til tre år, 
mens VIF'ernes aktiviteter fortsat skal 
indberettes hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 323
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 324
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 325
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 326
Elena Lizzi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Da VIF'er opererer på tværs af hele 
innovationsværdikæden, vil de sikre en 
passende balance mellem uddannelse, 
iværksætteri og innovationsaktiviteter i 
deres portefølje-forretningsplan. VIF'ernes 

Da VIF'er opererer på tværs af hele 
innovationsværdikæden, vil de sikre en 
passende balance mellem uddannelse, 
iværksætteri og innovationsaktiviteter i 
deres portefølje-forretningsplan. VIF'ernes 



PE650.625v01-00 140/174 AM\1204114DA.docx

DA

aktiviteter vil blive gennemført ved hjælp 
af en enkel, effektiv og 
omkostningseffektiv struktur, som vil 
holde administrations- og 
generalomkostninger på et minimum. EIT 
vil sikre, at VIF'erne når deres forventede 
virkninger gennem en bred vifte af 
aktiviteter, der er identificeret i VIF'ernes 
forretningsplaner, og som effektivt 
understøtter opfyldelsen af deres mål.

aktiviteter vil blive gennemført ved hjælp 
af en enkel, effektiv og 
omkostningseffektiv struktur, som vil 
holde administrations- og 
generalomkostninger på maksimalt 3 %. 
EIT vil sikre, at VIF'erne når deres 
forventede virkninger gennem en bred vifte 
af aktiviteter, der er identificeret i 
VIF'ernes forretningsplaner, og som 
effektivt understøtter opfyldelsen af deres 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 327
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelserne fra hver enkelt VIF-partner 
i hele initiativets kontraktuelle løbetid vil 
blive sikret ved regelmæssigt at overvåge 
partnerens faktiske bidrag i forhold til de 
oprindelige forpligtelser. EIT vil sikre, at 
VIF'erne har indført et risikostyringssystem 
i tilfælde af, at nogle partnere ikke er i 
stand til at opfylde deres oprindelige 
forpligtelser.

Forpligtelserne fra hver enkelt VIF-partner 
i hele initiativets kontraktuelle løbetid skal 
sikres ved regelmæssigt at overvåge 
partnerens faktiske bidrag i forhold til de 
oprindelige forpligtelser. EIT skal sikre, at 
VIF'erne har indført et risikostyringssystem 
i tilfælde af, at nogle partnere ikke er i 
stand til at opfylde deres oprindelige 
forpligtelser. Ikke desto mindre skal 
VIF'erne prioritere at diversificere deres 
indtægter og fremskaffe andre 
investeringer i deres forsknings- og 
innovationsaktiviteter i stedet for at 
forlade sig på bidrag fra deres partnere. 
Bestræbelser på at opnå finansiel 
bæredygtighed må ikke føre til stigninger 
i læringsvederlag eller 
medlemskontingenter fra partnere, ej 
heller til en reduktion af 
tilskudsfinansieringsmekanismen til 
fordel for andre finansielle instrumenter 
såsom lån eller blandet finansiering, dog 
med undtagelse af markedsnære 
aktiviteter. Undervisningsgebyrer eller 
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medlemsgebyrer skal kunne sikre, at små 
enheder som SMV'er kan deltage.

Or. en

Ændringsforslag 328
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelserne fra hver enkelt VIF-partner 
i hele initiativets kontraktuelle løbetid vil 
blive sikret ved regelmæssigt at overvåge 
partnerens faktiske bidrag i forhold til de 
oprindelige forpligtelser. EIT vil sikre, at 
VIF'erne har indført et risikostyringssystem 
i tilfælde af, at nogle partnere ikke er i 
stand til at opfylde deres oprindelige 
forpligtelser.

Forpligtelserne fra hver enkelt VIF-partner 
i hele initiativets kontraktuelle løbetid skal 
sikres ved regelmæssigt at overvåge 
partnerens faktiske bidrag i forhold til de 
oprindelige forpligtelser. EIT skal sikre, at 
VIF'erne har indført et risikostyringssystem 
i tilfælde af, at nogle partnere ikke er i 
stand til at opfylde deres oprindelige 
forpligtelser. VIF'er, der forfølger 
økonomisk bæredygtighed i deres 
aktiviteter, bør kigge efter en bred vifte af 
indtægts- og investeringskilder. Enhver 
indsats for finansiel bæredygtighed skal 
hverken føre til en stigning i 
undervisningsgebyrer eller ulemper for 
små virksomheder som SMV'er og nye 
virksomheder med hensyn til 
medlemsgebyrer eller reduceret ydelse af 
tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 329
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 4 - afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelserne fra hver enkelt VIF-partner 
i hele initiativets kontraktuelle løbetid vil 
blive sikret ved regelmæssigt at overvåge 
partnerens faktiske bidrag i forhold til de 
oprindelige forpligtelser. EIT vil sikre, at 
VIF'erne har indført et risikostyringssystem 
i tilfælde af, at nogle partnere ikke er i 
stand til at opfylde deres oprindelige 
forpligtelser.

Forpligtelserne fra hver enkelt VIF-partner 
i hele initiativets kontraktuelle løbetid vil 
blive sikret ved regelmæssigt at overvåge 
partnerens faktiske bidrag i forhold til de 
oprindelige forpligtelser. EIT vil sikre, at 
VIF'erne har indført et risikostyringssystem 
i tilfælde af, at nogle partnere ikke er i 
stand til at opfylde deres oprindelige 
forpligtelser. VIF'erne bør dog bør 
prioritere diversificering af indtægterne 
for at opnå økonomisk bæredygtighed så 
hurtigt som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT bør sikre en afbalanceret fordeling af 
budgettet i alle årene og en smidig 
overgang fra den nuværende og næste 
FFR-periode, navnlig for de 
igangværende aktiviteter. Ved hjælp af en 
slank og forenklet finansieringsmodel vil 
EIT forøge VIF'ernes virkning og bidrag til 
opfyldelsen af målene i Horisont Europa-
programmet. For at øge støttens merværdi 
skal EIT tilpasse sin finansieringsmodel 
med henblik på med tiden at øge 
forpligtelser fra VIF'ernes partnere eller 
fra andre private og offentlige kilder. Der 
er fire hovedområder, hvor EIT vil 
gennemføre forbedringer.

Or. en

Ændringsforslag 331
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Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved hjælp af en slank og forenklet 
finansieringsmodel vil EIT forøge 
VIF'ernes virkning og bidrag til 
opfyldelsen af målene i Horisont Europa-
programmet. For at øge støttens merværdi 
skal EIT tilpasse sin finansieringsmodel 
med henblik på med tiden at øge 
forpligtelser fra VIF'ernes partnere og fra 
andre private og offentlige kilder. Der er 
fire hovedområder, hvor EIT vil 
gennemføre forbedringer.

Or. en

Ændringsforslag 332
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 333
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det første vil EIT indføre en 
medfinansieringssats for at øge de private 
og offentlige investeringer. Tilpasningen af 
finansieringsmodellen vil gøre det lettere 
for VIF'erne at omstille sig til finansiel 
bæredygtighed. Det vil give dem 
incitament til gradvist at reducere andelen 
af EIT-finansiering i deres forretningsplan i 
løbet af rammepartnerskabsaftalernes 
varighed, samtidig med at 
samfinansieringsbidraget fra andre kilder 
end EIT øges. Fast faldende 
medfinansieringssatser vil finde anvendelse 
i alle faser af VIF'ernes livscyklus 
(opstartsfase, vækstfase, modenhedsfase, 
afslutning af EIT-tilskud) som anført 
nedenfor.

For det første vil EIT indføre en 
medfinansieringssats for at øge de private 
og offentlige investeringer. Tilpasningen af 
finansieringsmodellen vil lette deres 
bestræbelser på at benytte sig af 
investeringer ud over indtægterne fra 
deres partnere og dermed gøre det lettere 
for VIF'erne at udnytte yderligere 
offentlige og private indtægter og 
investeringer til at opnå finansiel 
bæredygtighed. Det vil give dem 
incitament til gradvist at reducere andelen 
af EIT-finansiering i deres forretningsplan i 
løbet af rammepartnerskabsaftalernes 
varighed, samtidig med at 
samfinansieringsbidraget fra andre kilder 
end EIT øges. EIT's finansiering vil blive 
direkte knyttet til de fremskridt, der gøres 
med hensyn til at nå VIF'ernes mål og 
den forventede indvirkning, og vil kunne 
indstilles i tilfælde af vedvarende 
manglende resultater i overensstemmelse 
med artikel 11 i EIT-forordningen. Fast 
faldende medfinansieringssatser vil finde 
anvendelse i alle faser af VIF'ernes 
livscyklus (opstartsfase, vækstfase, 
modenhedsfase, afslutning af EIT-tilskud) 
som anført nedenfor.

Or. en

Begrundelse

De faldende medfinansieringssatser bør medtages i hovedretsakten (EIT-forordningen).

Ændringsforslag 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
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for PPE-Gruppen
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Marisa Matias, Robert Roos

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det første vil EIT indføre en 
medfinansieringssats for at øge de private 
og offentlige investeringer. Tilpasningen 
af finansieringsmodellen vil gøre det 
lettere for VIF'erne at omstille sig til 
finansiel bæredygtighed. Det vil give dem 
incitament til gradvist at reducere andelen 
af EIT-finansiering i deres forretningsplan 
i løbet af rammepartnerskabsaftalernes 
varighed, samtidig med at 
samfinansieringsbidraget fra andre kilder 
end EIT øges. Fast faldende 
medfinansieringssatser vil finde 
anvendelse i alle faser af VIF'ernes 
livscyklus (opstartsfase, vækstfase, 
modenhedsfase, afslutning af EIT-
tilskud) som anført nedenfor.

For det første vil EIT anvende de relevante 
medfinansieringssatser, indføre en 
medfinansieringssats for at øge de private 
og offentlige investeringer ud over 
indtægter fra deres partnere og dermed 
gøre det lettere for VIF'erne at omstille sig 
til finansiel bæredygtighed. EIT skal 
tilpasse andelen af finansieringen efter 
VIF'ernes forretningsplan, samtidig med at 
samfinansieringsbidraget fra andre kilder 
end EIT øges. EIT's finansiering skal 
være resultatbaseret, give incitament til 
virkning og belønne succes, skal være 
direkte knyttet til de fremskridt, der gøres 
med hensyn til at nå VIF'ernes mål, og vil 
kunne indstilles i tilfælde af vedvarende 
manglende resultater.

Or. en

Ændringsforslag 335
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det første vil EIT indføre en 
medfinansieringssats for at øge de private 
og offentlige investeringer. Tilpasningen af 
finansieringsmodellen vil gøre det lettere 
for VIF'erne at omstille sig til finansiel 
bæredygtighed. Det vil give dem 
incitament til gradvist at reducere andelen 
af EIT-finansiering i deres forretningsplan i 

For det første vil EIT gradvist reducere 
medfinansieringssatsen for at give 
incitament til at øge de private og 
offentlige investeringer. Tilpasningen af 
finansieringsmodellen vil gøre det lettere 
for VIF'erne at omstille sig til finansiel 
bæredygtighed. Det vil give dem 
incitament til gradvist at reducere andelen 
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løbet af rammepartnerskabsaftalernes 
varighed, samtidig med at 
samfinansieringsbidraget fra andre kilder 
end EIT øges. Fast faldende 
medfinansieringssatser vil finde anvendelse 
i alle faser af VIF'ernes livscyklus 
(opstartsfase, vækstfase, modenhedsfase, 
afslutning af EIT-tilskud) som anført 
nedenfor.

af EIT-finansiering i deres forretningsplan i 
løbet af rammepartnerskabsaftalernes 
varighed, samtidig med at 
samfinansieringsbidraget fra andre kilder 
end EIT øges. Fast faldende 
medfinansieringssatser vil finde anvendelse 
i alle faser af VIF'ernes livscyklus 
(opstartsfase, vækstfase, modenhedsfase, 
afslutning af EIT-tilskud) som anført 
nedenfor.

Or. en

Ændringsforslag 336
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For det andet vil EIT sikre, at proceduren 
for tildeling af tilskud er baseret på 
konkurrencedygtige resultater, og at 
anvendelsen af flerårige tilskud øges. EIT's 
bestyrelse vil give stærkere incitamenter til 
VIF'erne, navnlig på grundlag af deres 
individuelle resultater, for at sikre, at 
virkningerne når det højeste niveau. EIT vil 
derfor ændre sine bestemmelser om 
konkurrencebaseret finansiering for at 
forbedre dets virkning som en del af 
Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 337
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For det andet vil den procedure for 
tildeling af tilskud, der i øjeblikket 
anvendes, i højere grad blive rettet mod 
konkurrencedygtighed, resultater og 
indvirkning samt anvendelsen af flerårige 
tilskud. EIT's finansiering skal være 
bundet til fremskridt i overensstemmelse 
med artikel 11 i EIT-forordningen. EIT's 
bestyrelse vil give stærkere incitamenter til 
VIF'erne, navnlig på grundlag af deres 
individuelle resultater, for at sikre, at 
virkningerne når det højeste niveau.

Or. en

Ændringsforslag 338
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje vil EIT anvende strenge 
regler for at styrke revisionsmekanismen 
inden udløbet af VIF'ernes første 7-årige 
aktivitetsperiode. Denne 
midtvejsevaluering, der skal foretages ved 
hjælp af eksterne eksperter, bør følge 
bedste internationale praksis i 
overensstemmelse med Horisont Europa-
kriterierne for overvågning og evaluering 
af europæiske partnerskaber og finde sted 
inden udløbet af den første syvårige 
periode. På baggrund af denne evaluering 
vil bestyrelsen træffe afgørelse om enten at 
fortsætte med at yde et finansielt bidrag til 
et VIF eller at afbryde støtten (og dermed 
ikke forlænge rammepartnerskabsaftalen 
med det pågældende VIF) og omfordele 
ressourcerne til aktiviteter med bedre 

For det tredje vil EIT anvende strenge 
regler for at styrke revisionsmekanismen 
inden udløbet af VIF'ernes første 7-årige 
aktivitetsperiode. Midtvejsevalueringen 
skal foretages af eksterne eksperter og skal 
følge bedste internationale praksis i 
overensstemmelse med Horisont Europa-
kriterierne for overvågning og evaluering 
af europæiske partnerskaber og de 
kriterier, der er fastlagt i artikel 11 i EIT-
forordningen. Evalueringen skal finde 
sted inden udløbet af den første syvårige 
periode. På baggrund af denne evaluering 
vil bestyrelsen træffe afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i 
EIT-forordningen om enten at fortsætte 
med at yde, reducere, ændre eller 
tilbagetrække et finansielt bidrag til et VIF 
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resultater. (og dermed ikke forlænge 
rammepartnerskabsaftalen med det 
pågældende VIF) og omfordele 
ressourcerne til aktiviteter med bedre 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 339
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje vil EIT anvende strenge 
regler for at styrke revisionsmekanismen 
inden udløbet af VIF'ernes første 7-årige 
aktivitetsperiode. Denne 
midtvejsevaluering, der skal foretages ved 
hjælp af eksterne eksperter, bør følge 
bedste internationale praksis i 
overensstemmelse med Horisont Europa-
kriterierne for overvågning og evaluering 
af europæiske partnerskaber og finde sted 
inden udløbet af den første syvårige 
periode. På baggrund af denne evaluering 
vil bestyrelsen træffe afgørelse om enten at 
fortsætte med at yde et finansielt bidrag til 
et VIF eller at afbryde støtten (og dermed 
ikke forlænge rammepartnerskabsaftalen 
med det pågældende VIF) og omfordele 
ressourcerne til aktiviteter med bedre 
resultater.

For det tredje vil EIT anvende strenge 
regler for at styrke revisionsmekanismen 
inden udløbet af VIF'ernes første 7-årige 
aktivitetsperiode. Denne 
midtvejsevaluering, der skal foretages ved 
hjælp af eksterne og uafhængige eksperter, 
bør følge bedste internationale praksis i 
overensstemmelse med Horisont Europa-
kriterierne for overvågning og evaluering 
af europæiske partnerskaber og finde sted 
inden udløbet af den første syvårige 
periode. På baggrund af denne evaluering 
vil bestyrelsen træffe afgørelse om enten at 
fortsætte med at yde et finansielt bidrag til 
et VIF eller at afbryde støtten (og dermed 
ikke forlænge rammepartnerskabsaftalen 
med det pågældende VIF) og omfordele 
ressourcerne til aktiviteter med bedre 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 340
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig vil EIT fortsætte sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 
unødvendige administrative byrder27 for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og effektiv 
måde. Dette omfatter anvendelse af faste 
beløb eller enhedsomkostninger for de 
relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden, når 
det er hensigtsmæssigt, indgå flerårige 
tilskudsaftaler med VIF'er inden for 
rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør ikke overstige 3 år.

5a) Færre administrative byrder

EIT skal optrappe sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 
unødvendige administrative byrder for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og effektiv 
måde. Dette omfatter anvendelse af faste 
beløb eller enhedsomkostninger for de 
relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden, når 
det er hensigtsmæssigt, indgå flerårige 
tilskudsaftaler med VIF'er inden for 
rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør ikke overstige 3 år. EIT 
skal opbygge tillid med VIF'erne og 
evaluere deres resultater i stedet for deres 
proces.

_________________
27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
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som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig vil EIT fortsætte sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 
unødvendige administrative byrder27 for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og effektiv 
måde. Dette omfatter anvendelse af faste 
beløb eller enhedsomkostninger for de 
relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden, når 
det er hensigtsmæssigt, indgå flerårige 
tilskudsaftaler med VIF'er inden for 
rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør ikke overstige 3 år.

Endelig vil EIT yderligere optrappe sin 
indsats for forenkling og reduktion af 
administrative byrder for VIF'erne, således 
at de kan gennemføre deres flerårige 
forretningsplaner på en fleksibel og 
effektiv måde. Dette omfatter anvendelse 
af faste beløb eller enhedsomkostninger for 
de relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden 
indgå flerårige tilskudsaftaler med VIF'er 
inden for rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler.

_________________
27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 342
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
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Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig vil EIT fortsætte sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 
unødvendige administrative byrder27 for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og effektiv 
måde. Dette omfatter anvendelse af faste 
beløb eller enhedsomkostninger for de 
relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden, når 
det er hensigtsmæssigt, indgå flerårige 
tilskudsaftaler med VIF'er inden for 
rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør ikke overstige 3 år.

Endelig vil EIT fortsætte sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 
unødvendige administrative byrder27 for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og effektiv 
måde. Dette omfatter anvendelse af faste 
beløb eller enhedsomkostninger for de 
relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden, når 
det er hensigtsmæssigt, indgå flerårige 
tilskudsaftaler med VIF'er inden for 
rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør have en varighed på 
mindst 3 år.

_________________ _________________
27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig vil EIT fortsætte sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 

Endelig vil EIT yderligere optrappe sin 
indsats for forenkling og reduktion af 
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unødvendige administrative byrder27 for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og 
effektiv måde. Dette omfatter anvendelse 
af faste beløb eller enhedsomkostninger for 
de relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden, når 
det er hensigtsmæssigt, indgå flerårige 
tilskudsaftaler med VIF'er inden for 
rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør ikke overstige 3 år.

administrative byrder27 for VIF'erne, 
således at de kan gennemføre deres 
flerårige forretningsplaner på en fleksibel 
og effektiv måde. Dette omfatter 
anvendelse af faste beløb eller 
enhedsomkostninger for de relevante VIF-
aktiviteter. For at sikre en bedre 
planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden 
indgå flerårige tilskudsaftaler med VIF'er 
inden for rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør have en varighed på 
mindst tre år.

_________________ _________________
27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 344
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 5 - afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig vil EIT fortsætte sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 
unødvendige administrative byrder27 for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og effektiv 
måde. Dette omfatter anvendelse af faste 
beløb eller enhedsomkostninger for de 
relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 

Endelig vil EIT fortsætte sin indsats for 
forenkling med henblik på at lette de 
unødvendige administrative byrder27 for 
VIF'erne, således at de kan gennemføre 
deres årlige forretningsplan og den 
flerårige strategi på en fleksibel og effektiv 
måde. Dette omfatter anvendelse af faste 
beløb eller enhedsomkostninger for de 
relevante VIF-aktiviteter. For at sikre en 
bedre planlægning af ressourcerne, navnlig 
innovationsaktiviteterne, samt fremme et 
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stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden, når 
det er hensigtsmæssigt, indgå flerårige 
tilskudsaftaler med VIF'er inden for 
rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør ikke overstige 3 år.

stærkere engagement og langsigtede 
investeringer fra deltagende partnere i 
VIF'ernes aktiviteter, vil EIT desuden 
indgå flerårige tilskudsaftaler med VIF'er 
inden for rammerne af de respektive 
rammepartnerskabsaftaler. Disse flerårige 
tilskudsaftaler bør ikke overstige 3 år.

_________________ _________________
27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

27 Navnlig vil den årlige rapportering om 
VIF'ernes supplerende aktiviteter ophøre, 
som anbefalet af Revisionsretten i dens 
særberetning fra 2016 (henstilling 1, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 345
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af en tilbundsgående 
uafhængig undersøgelse i tæt samarbejde 
med Kommissionen vil EIT inden 
udgangen af 2023 fastlægge sine 
forbindelser med VIF'er, der ophører med 
at modtage støtte i løbet af 
programmeringsperioden 2021-2027. 
Forudsat at resultatet af en endelig 
gennemgang er positivt, kan EIT indgå et 
"samarbejdsmemorandum" med hvert VIF 
med det formål at opretholde samarbejdet 
med VIF'erne efter afslutningen af 
rammepartnerskabsaftalen. Dette 
memorandum bør bl.a. omfatte rettigheder 
og forpligtelser i forbindelse med:

Med forbehold af en tilbundsgående 
uafhængig undersøgelse i tæt samarbejde 
med Kommissionen vil EIT inden 
udgangen af 2023 vurdere de VIF'er, hvis 
rammepartnerskabsaftale ophører i løbet 
af programmeringsperioden 2021-2027, og 
definere deres forhold derefter. Forudsat 
at resultatet af en tilbundsgående 
gennemgang foretaget af eksterne 
uafhængige eksperter er positivt, og at 
bestyrelsen træffer en positiv afgørelse, 
kan EIT i overensstemmelse med artikel 
11 i EIT-forordningen beslutte at:

- forlænge rammekontrakten for 
partnerskab indtil udgangen af den 
nuværende programmeringsperiode, hvis 
evalueringen viser, at visse af VIF'ets 
aktiviteter endnu ikke kan være finansielt 
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bæredygtige, men fortsat er vigtige for, at 
det kan opfylde sine opgaver, aktiviteter 
og kapaciteter med hensyn til at reagere 
på samfundsmæssige udfordringer og 
derfor stadig har brug for økonomisk 
støtte fra EIT, for at VIF'erne kan blive 
finansielt bæredygtige I overensstemmelse 
med artikel 11 i EIT-forordningen skal 
denne forlængelse ske med forbehold af 
visse betingelser og være begrænset i 
omfang, budget og tid.
- indgå et "samarbejdsmemorandum" med 
VIF'et med det formål at opretholde 
samarbejdet med VIF'erne efter 
afslutningen af rammepartnerskabsaftalen. 
Dette memorandum bør bl.a. omfatte 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med:

Or. en

Ændringsforslag 346
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af en tilbundsgående 
uafhængig undersøgelse i tæt samarbejde 
med Kommissionen vil EIT inden 
udgangen af 2023 fastlægge sine 
forbindelser med VIF'er, der ophører med 
at modtage støtte i løbet af 
programmeringsperioden 2021-2027. 
Forudsat at resultatet af en endelig 
gennemgang er positivt, kan EIT indgå et 
"samarbejdsmemorandum" med hvert VIF 
med det formål at opretholde samarbejdet 
med VIF'erne efter afslutningen af 
rammepartnerskabsaftalen. Dette 
memorandum bør bl.a. omfatte rettigheder 
og forpligtelser i forbindelse med:

EIT skal udvikle de generelle principper 
for forbindelserne med VIF'er efter 
afslutningen af 
rammepartnerskabsaftalen i 
overensstemmelse med Horisont Europas 
ramme for europæiske partnerskaber. 
Med forbehold af en tilbundsgående 
uafhængig undersøgelse i tæt samarbejde 
med Kommissionen vil EIT inden 
udgangen af 2023 vurdere og fastlægge 
indvirkningen og resultaterne af de tre 
VIF'er, der ophører med at modtage støtte i 
løbet af programmeringsperioden 2021-
2027, og skal fastlægge sit efterfølgende 
forhold til dem. Efter et positivt resultat af 
en endelig gennemgang foretaget af 



AM\1204114DA.docx 155/174 PE650.625v01-00

DA

uafhængige eksperter og med forbehold 
af bestyrelsens beslutning, kan EIT 
beslutte at:
- forlænge partnerskabsrammeaftalen til 
udløbet af den aktuelle 
programmeringsperiode, såfremt 
evalueringen viser, at visse uddannelses- 
og horisontalt strukturerede aktiviteter 
fortsat behøver finansiel støtte fra EIT for 
at gøre det muligt for VIF'erne at opnå 
finansiel bæredygtighed
- indgå et "samarbejdsmemorandum" med 
et VIF med det formål at opretholde 
samarbejdet med det efter afslutningen af 
rammepartnerskabsaftalen. Dette 
memorandum bør bl.a. omfatte rettigheder 
og forpligtelser i forbindelse med:

Or. en

Ændringsforslag 347
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med fortsættelsen af 
videntrekantens aktiviteter samt 
vedligeholdelse af VIF'ets økosystem og 
net, anvendelse af EIT-mærket, deltagelse 
i EIT's priskonkurrencer og i andre 
initiativer, der organiseres af EIT, 
anvendelsen af EIT-mærket for 
uddannelsesprogrammer, og forbindelser 
med EIT's alumnefællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 348
Lina Gálvez Muñoz
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for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– anvendelsen af EIT-mærket for 
uddannelsesprogrammer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 349
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– deltagelse i EIT's 
konkurrencebaserede indkaldelser af 
forslag til aktiviteter på tværs af VIF'erne 
og delte tjenester

– betingelser for deltagelse i EIT's 
konkurrencebaserede indkaldelser af 
forslag til aktiviteter på tværs af VIF'erne 
og delte tjenester

Or. en

Ændringsforslag 350
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.4 – nr. 6 - afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forbindelser med EIT's 
alumnefællesskab.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 351
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Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.5 - afsnit 6 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– Det nye program Et kreativt Europa 
vil være særlig relevant for aktiviteterne i 
et fremtidigt VIF for kulturelle og kreative 
sektorer. Der vil blive udviklet stærk 
synergi og tilstræbt komplementaritet med 
programmet på områder som kreative 
færdigheder, job og forretningsmodeller, 
ligesom der vil blive taget hensyn til 
arbejdsvilkår og den kontraktmæssige 
situation for personer, der arbejder i 
kulturelle og kreative sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 352
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.5 - afsnit 6 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen
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Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Krisen som følge af udbruddet af 
covid-19
Store sociale, økonomiske, miljømæssige 
og teknologiske ændringer som følge af 
udbruddet af covid-19 vil kræve 
samarbejde mellem alle Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer, og EIT bør bidrage til den 
innovationsindsats, som er nødvendig for 
at sikre en sammenhængende reaktion på 
krisen. EIT bør sikre, at VIF'erne hjælper 
med at levere innovative løsninger på 
forskellige indsatsområder i 
overensstemmelse med prioriteterne i 
EU's genopretningsplan, den europæiske 
grønne aftale, EU's industrielle strategi 
og FN's mål for bæredygtig udvikling for 
at bidrage til genopretningen af vores 
samfund og økonomi og styrke deres 
bæredygtighed og modstandsdygtighed. 
Hvert VIF bør udarbejde en toårig 
strategisk plan for at bidrage til at afbøde 
virkningerne af krisen for økonomien, 
navnlig omvæltningen af samfundet og 
nedgangen i investeringerne. 
Opmærksomheden bør i særlig grad rettes 
mod handlinger, som har til formål at øge 
modstandsdygtigheden i 
innovationsøkosystemerne og navnlig i 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og nye virksomheder, men 
også hos de studerende, forskere, 
iværksættere og medarbejdere, som er 
blevet hårdest ramt af krisen.
EIT bør sikre, at VIF'erne er i stand til at 
operere med den nødvendige fleksibilitet 
til at tilpasse sig de stigende krav som 
følge af covid-19-krisen og for at kunne 
reagere på den europæiske 
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genopretningsplan. VIF'erne kan i 
synergi med andre innovationselementer 
og agenturer foreslå initiativer, der sigter 
på at støtte det nuværende 
innovationsøkosystem baseret på 
videntrekanten. De kan offentliggøre 
specifikke indkaldelser af forslag, fremme 
initiativer ved hjælp af deres 
partnerskaber, økosystemer og samfund, 
udvikle individuelle projekter og projekter 
på tværs af VIF'er for at støtte en 
bæredygtig omstrukturering af 
virksomheder og indkredse SMV'er, nye 
virksomheder og andre interessenter, som 
har brug for støtte. De bør være 
tilstrækkeligt fleksible til at skabe 
formålstjenlige støtteforanstaltninger for 
deres partnere og modtagere og endda ud 
over deres eksisterende fællesskaber. De 
vil skulle tilpasse sig en periode med mere 
decentrale arbejdsmetoder og 
fjernarbejde, færre rejser, mere 
usikkerhed og fortsat fysisk afstand. De 
skal hjælpe partnere, modtagere og 
studerende med innovative 
samarbejdsværktøjer, instrumenter, 
oplysninger og støttetjenester.
Ved udgangen af 2023 skal EIT's 
bestyrelse i samarbejde med 
Kommissionen vurdere, om varigheden af 
hvert VIF's covid-19-relaterede initiativer 
skal forlænges.

Or. en

Ændringsforslag 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. EIT Health bør samle ekspertise 
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og indsamle data og oplysninger om 
udvikling af vacciner, testmetoder og 
medicinske behandlinger af covid-19. EIT 
Health bør indføre horisontale platforme, 
som kan støtte forskning og udvikling 
inden for vaccinerelaterede initiativer fra 
den akademiske verden, industrien, 
navnlig små og mellemstore 
virksomheder, og fra andre 
organisationer, som har erfaring med 
præklinisk ekspertise, vaccineforsøg og 
produktion af klinisk forsøgsmateriale.

Or. en

Ændringsforslag 355
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's budgetbehov i perioden 2021-2027 er 
på [3 000] mio. EUR og bygger på tre 
hovedbestanddele: 1) udgifterne til de 
nuværende otte VIF'er (hvoraf det fremgår, 
at rammepartnerskabsaftalerne for tre af 
dem udløber i 2024) og iværksættelsen af 
to nye VIF'er (i 2022 og 2025); 2) 
iværksættelse af en ny støtte- og 
koordineringsforanstaltning for EIT og 3) 
administrationsudgifter.

EIT's budgetbehov i perioden 2021-2027 er 
på 4 % af Horisont Europas søjle Et 
innovativt Europa (søjle III) og bygger på 
to hovedbestanddele: 1) udgifterne til de 
nuværende otte VIF'er (hvoraf det fremgår, 
at rammepartnerskabsaftalerne for tre af 
dem udløber i 2024) og iværksættelsen af 
to nye VIF'er (i 2024 og 2026) og 2) 
administrationsudgifter.

Or. en

Ændringsforslag 356
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's budgetbehov i perioden 2021-2027 er 
på [3 000] mio. EUR og bygger på tre 
hovedbestanddele: 1) udgifterne til de 
nuværende otte VIF'er (hvoraf det fremgår, 
at rammepartnerskabsaftalerne for tre af 
dem udløber i 2024) og iværksættelsen af 
to nye VIF'er (i 2022 og 2025); 2) 
iværksættelse af en ny støtte- og 
koordineringsforanstaltning for EIT og 3) 
administrationsudgifter.

EIT's budgetbehov i perioden 2021-2027 er 
på 4 % af Horisont Europa og bygger på 
to hovedbestanddele: 1) udgifterne til de 
nuværende otte VIF'er (hvoraf det fremgår, 
at rammepartnerskabsaftalerne for tre af 
dem, som de er i dag, udløber i 2024) og 
iværksættelsen af to nye VIF'er (i 2022 og 
2025) og 2) administrationsudgifter.

Or. en

Ændringsforslag 357
Robert Roos
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's budgetbehov i perioden 2021-2027 er 
på [3 000] mio. EUR og bygger på tre 
hovedbestanddele: 1) udgifterne til de 
nuværende otte VIF'er (hvoraf det fremgår, 
at rammepartnerskabsaftalerne for tre af 
dem udløber i 2024) og iværksættelsen af 
to nye VIF'er (i 2022 og 2025); 2) 
iværksættelse af en ny støtte- og 
koordineringsforanstaltning for EIT og 3) 
administrationsudgifter.

EIT's budgetbehov i perioden 2021-2027 er 
på [3 000] mio. EUR og bygger på tre 
hovedbestanddele: 1udgifterne til de 
nuværende otte VIF'er (hvoraf det fremgår, 
at rammepartnerskabsaftalerne for tre af 
dem udløber i 2024) og en mulig 
iværksættelse af en ny VIF; 2) 
iværksættelse af en ny støtte- og 
koordineringsforanstaltning for EIT og 3) 
administrationsudgifter.

Or. en

Ændringsforslag 358
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse



PE650.625v01-00 162/174 AM\1204114DA.docx

DA

Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder. Budgettet til iværksættelse 
af to nye VIF'er (der vil blive iværksat i 
henholdsvis 2022 og 2025) udgør ca. 
[300] mio. EUR. Såfremt EIT tildeles 
ekstra budgetmidler, kan det ligeledes 
iværksætte yderligere VIF'er.

Omkring 96,7 % (4 640 mio. EUR) af 
EIT's samlede budget afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er, 
heraf

- mindst 10-15 % (464-696 mio. EUR) til 
foranstaltninger under den regionale 
innovationsordning.

- højst 3 % (120 mio. EUR) til 
opstartsfasen af pilotprojektet for at 
hjælpe med at udvikle de videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet. Afhængigt af 
resultatet af midtvejsevalueringen kan 
dette øges og afsættes til opskalering af 
pilotprojektet (sidste 4 år).
- 5,5 % (250 mio. EUR) til iværksættelse 
af indkaldelser af to mulige nye VIF'er 
(baseret på en positiv midtvejsevaluering).
Med indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[2 400] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder.

Såfremt EIT tildeles ekstra budgetmidler, 
kan det ligeledes iværksætte yderligere 
VIF'er.

Or. en

Ændringsforslag 359
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
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Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere 
yderligere [1 500] mio. EUR fra andre 
offentlige og private kilder. Budgettet til 
iværksættelse af to nye VIF'er (der vil blive 
iværksat i henholdsvis 2022 og 2025) 
udgør ca. [300] mio. EUR. Såfremt EIT 
tildeles ekstra budgetmidler, kan det 
ligeledes iværksætte yderligere VIF'er.

Omkring 96,7 % af EIT's samlede budget 
afsættes til finansiering af eksisterende og 
nye VIF'er, heraf:

- mindst 10 % afsættes til den regionale 
innovationsordning

- mindst 3 % til iværksættelse af et nyt 
pilotprojekt for at styrke de videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet
- ca. 10 % til iværksættelse af to nye VIF'er 
(der vil blive iværksat i henholdsvis 2022 
og 2025). Såfremt EIT tildeles ekstra 
budgetmidler, kan det ligeledes iværksætte 
yderligere VIF'er.

- mindst 7 % skal gå til aktiviteter på 
tværs af VIF'erne, herunder 
konkurrencebaserede indkaldelser af 
forslag til VIF'er, for hvilke 
rammepartnerskabsaftalen afsluttes
Med indførelsen af en gradvist faldende 
EIT-finansieringssats forventes VIF'erne 
at mobilisere yderligere 50 % af midlerne 
fra andre offentlige og private kilder.

Or. en

Ændringsforslag 360



PE650.625v01-00 164/174 AM\1204114DA.docx

DA

Robert Roos
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder. Budgettet til iværksættelse 
af to nye VIF'er (der vil blive iværksat i 
henholdsvis 2022 og 2025) udgør ca. 
[300] mio. EUR. Såfremt EIT tildeles 
ekstra budgetmidler, kan det ligeledes 
iværksætte yderligere VIF'er.

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder.

Or. en

Ændringsforslag 361
Ignazio Corrao

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder. Budgettet til iværksættelse 
af to nye VIF'er (der vil blive iværksat i 
henholdsvis 2022 og 2025) udgør ca. [300] 
mio. EUR. Såfremt EIT tildeles ekstra 

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning og et 
passende beløb på mindst 3 % til 
etablering af nye samlokaliseringscentre. 
Med indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder. Budgettet til iværksættelse 
af to nye VIF'er (der vil blive iværksat i 
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budgetmidler, kan det ligeledes iværksætte 
yderligere VIF'er.

henholdsvis 2022 og 2025) udgør ca. [300] 
mio. EUR. Såfremt EIT tildeles ekstra 
budgetmidler, kan det ligeledes iværksætte 
yderligere VIF'er.

Or. en

Begrundelse

Samlokaliseringscentre er ekstremt vigtige, da de er VIF'ernes innovationscentre. Det ville 
være vigtigt at åbne flere af dem, navnlig i regioner med lave resultater, da de kan være 
drivkraft for deres udvikling. Af denne grund bør der afsættes budgetmidler til åbning af nye 
samlokaliseringscentre.

Ændringsforslag 362
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder. Budgettet til iværksættelse 
af to nye VIF'er (der vil blive iværksat i 
henholdsvis 2022 og 2025) udgør ca. [300] 
mio. EUR. Såfremt EIT tildeles ekstra 
budgetmidler, kan det ligeledes iværksætte 
yderligere VIF'er.

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder. Budgettet til iværksættelse 
af to nye VIF'er (der vil blive iværksat i 
henholdsvis 2022 og 2025) udgør ca. [300] 
mio. EUR hver.

Or. en

Ændringsforslag 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkring [2 500] mio. EUR (83,3 % af 
EIT's samlede budget) afsættes til 
finansiering af eksisterende og nye VIF'er 
og omfatter [200] mio. EUR til den 
regionale innovationsordning. Med 
indførelsen af en medfinansieringssats 
forventes VIF'erne at mobilisere yderligere 
[1 500] mio. EUR fra andre offentlige og 
private kilder. Budgettet til iværksættelse 
af to nye VIF'er (der vil blive iværksat i 
henholdsvis 2022 og 2025) udgør ca. 
[300] mio. EUR. Såfremt EIT tildeles 
ekstra budgetmidler, kan det ligeledes 
iværksætte yderligere VIF'er.

Omkring 96,7 % af EIT's samlede budget 
afsættes til finansiering af eksisterende og 
nye VIF'er, heraf:

- mindst 15 % til den regionale 
innovationsordning

- ca. 10 % til iværksættelse af to nye 
VIF'er i henholdsvis 2022 og 2025. 
VIF'erne forventes at mobilisere yderligere 
finansiering fra andre offentlige og private 
kilder. Såfremt EIT tildeles ekstra 
budgetmidler, kan det ligeledes iværksætte 
yderligere VIF'er.

Or. en

Ændringsforslag 364
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil lancere en ny støtteforanstaltning 
for at bidrage til udviklingen af de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet. 
Denne foranstaltning kræver horisontale 
projektstyrings- og overvågningstjenester. 
Omkring [400] mio. EUR fra EIT-
budgettet (højst 14 %) skal bruges på at 

udgår
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gennemføre disse aktiviteter, hvoraf [120] 
mio. EUR går til opstartsfasen (de første 3 
år) og resten til opskaleringsfasen (de 
sidste 4 år).

Or. en

Ændringsforslag 365
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil lancere en ny støtteforanstaltning 
for at bidrage til udviklingen af de 
videregående uddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet. 
Denne foranstaltning kræver horisontale 
projektstyrings- og overvågningstjenester. 
Omkring [400] mio. EUR fra EIT-
budgettet (højst 14 %) skal bruges på at 
gennemføre disse aktiviteter, hvoraf [120] 
mio. EUR går til opstartsfasen (de første 3 
år) og resten til opskaleringsfasen (de 
sidste 4 år).

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til strømlining er dette afsnit integreret i dette første afsnit (4.1. Budgetbehov).

Ændringsforslag 366
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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EIT vil fortsat være en slank og dynamisk 
organisation. Administrationsudgifterne, 
dvs. de nødvendige udgifter til personale, 
administration, infrastruktur og drift, vil 
stige, men overstiger i gennemsnit ikke 
3 % af EIT's budget. En del af 
administrationsudgifterne dækkes af 
Ungarn i form af gratis kontorlokaler frem 
til udgangen af 2029. På dette grundlag vil 
administrationsudgifterne derfor være på 
ca. 73 mio. EUR i perioden 2021-2027. 
Budgetfordelingen fremgår af 
nedenstående tabel:

EIT vil fortsat være en slank og dynamisk 
organisation. EIT's 
administrationsudgifter, dvs. de 
nødvendige udgifter til personale, 
administration, infrastruktur og drift, vil 
stige, men overstiger i gennemsnit ikke 
3 % af EIT's budget. En del af 
administrationsudgifterne dækkes af 
Ungarn i form af gratis kontorlokaler frem 
til udgangen af 2029.

Or. en

Ændringsforslag 367
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målingen af EIT's virkninger vil løbende 
blive forbedret i løbet af den næste 
programmeringsperiode, idet der tages 
hensyn til de indhøstede erfaringer og de 
erfaringer, der er gjort indtil nu. EIT vil 
anvende en ramme for evaluering, 
rapportering og overvågning, der sikrer 
sammenhæng med den overordnede tilgang 
for Horisont Europa, samtidig med at der 
sikres fleksibilitet. Navnlig forbedres 
feedbacksløjfer mellem Kommissionen, 
EIT og VIF'erne for at fremme 
målsætningerne på en konsekvent, 
sammenhængende og effektiv måde.

Målingen af EIT's virkninger vil løbende 
blive forbedret i løbet af den næste 
programmeringsperiode, idet der tages 
hensyn til de indhøstede erfaringer og de 
erfaringer, der er gjort indtil nu. EIT vil 
anvende en ramme for evaluering, 
rapportering og overvågning, der sikrer 
sammenhæng med den overordnede tilgang 
for Horisont Europa, samtidig med at der 
sikres fleksibilitet. Navnlig forbedres 
feedbacksløjfer mellem Kommissionen, 
EIT og VIF'erne for at fremme 
målsætningerne på en konsekvent, 
sammenhængende og effektiv måde. For 
at lette processen bør hvert VIF styrke sin 
egen overvågnings-, evaluerings- og 
læringsfunktion, så den nødvendige 
kapacitet og de nødvendige data er 
tilgængelige for eksterne evaluatorer, hvis 
og når det er nødvendigt.
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Or. en

Ændringsforslag 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.2 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midtvejsevaluering af EIT
Tre år efter sin oprettelse og under 
hensyntagen til de periodiske 
evalueringer, som er fastsat i artikel 19 i 
forordning [xxx] om EIT, skal EIT 
underkastes en grundig 
midtvejsevaluering af Kommissionen. 
Blandt andre elementer skal der i denne 
midtvejsevaluering også vurderes 
effektiviteten af VIF'ernes strategier for 
finansiel bæredygtighed, mulighederne 
for yderligere at øge samarbejdet mellem 
EIT og alle gennemførelsesorganerne 
under søjle III i Horisont Europa med 
henblik på at undersøge, om EIT kan 
spille en mere horisontal rolle på tværs af 
alle søjler i Horisont Europa og/eller for 
at etablere et enkelt kontaktpunkt for 
innovation med en række forskellige, 
supplerende aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 369
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De periodiske evalueringer af EIT's De periodiske evalueringer af EIT's 
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aktiviteter, herunder de aktiviteter, der 
forvaltes af VIF'erne, vil blive foretaget af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
bestemmelserne i EIT-forordningen og 
Horisont Europa-forordningen. I disse 
evalueringer vurderes måleffektiviteten, 
omkostningseffektiviteten, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af 
EIT's aktiviteter, herunder VIF'erne. De vil 
være baseret på uafhængige eksterne 
evalueringer og indgå i de samlede 
midtvejsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer af Horisont Europa. EIT vil 
desuden gennemgå hvert enkelt VIF inden 
udgangen af det 7. og 14. driftsår i 
henhold til rammepartnerskabsaftalerne.

aktiviteter, herunder de aktiviteter, der 
forvaltes af VIF'erne, vil blive foretaget af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
bestemmelserne i EIT-forordningen og 
Horisont Europa-forordningen. I disse 
evalueringer vurderes måleffektiviteten, 
omkostningseffektiviteten, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af 
EIT's aktiviteter, herunder VIF'erne. De vil 
være baseret på uafhængige eksterne 
evalueringer og indgå i de samlede 
midtvejsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer af Horisont Europa. EIT vil 
desuden gennemgå hvert enkelt VIF i 
overensstemmelse med artikel 10, 11 og 
19 i EIT-forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 370
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporteringen og overvågningen af 
VIF'ernes driftsmæssige resultater vil 
være en af EIT's hovedopgaver og 
gennemføres i samarbejde med Horisont 
Europas fælles tjenester. Rapporterings- 
og overvågningssystemet for VIF'er vil 
blive indbygget i det overordnede 
overvågningssystem for Horisont Europa, 
navnlig ved at implementere fælles 
datamodeller, herunder dataindsamling. 
Kommissionen vil deltage i den fælles 
udformning af alle relevante virknings- og 
overvågningsindikatorer og -redskaber, 
som udvikles eller anvendes af EIT for at 
sikre overensstemmelse og sammenhæng 
med det overordnede overvågningssystem 
for Horisont Europa, herunder de vigtigste 
virkningsveje, rammen af kriterier for 
europæiske partnerskaber og den 

EIT skal forbedre sit nuværende 
overvågningssystem i henhold til det 
overordnede overvågningssystem for 
Horisont Europa, navnlig ved at 
implementere fælles datamodeller, 
herunder dataindsamling, og indføre en 
rapporterings- og overvågningsramme, 
herunder centrale resultatindikatorer, 
som er som er i overensstemmelse med de 
vigtigste virkningsveje i [Horisont 
Europa-programmet. Kommissionen skal 
løbende overvåge forvaltningen og 
gennemførelsen af aktiviteterne i EIT og 
vil deltage i den fælles udformning af alle 
relevante virknings- og 
overvågningsindikatorer og -redskaber, 
som udvikles eller anvendes af EIT for at 
sikre overensstemmelse og sammenhæng 
med det overordnede overvågningssystem 
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strategiske planlægningsproces. EIT vil 
endvidere nøje følge implementeringen af 
Innovation Radar-metoden i Horisont 
Europa og undersøge, hvordan VIF'erne 
kan udnytte Innovation Radar til at 
forbedre dets overvågningsaktiviteter.

for Horisont Europa, herunder rammen af 
kriterier for europæiske partnerskaber og 
den strategiske planlægningsproces. EIT 
vil endvidere nøje følge implementeringen 
af Innovation Radar-metoden i Horisont 
Europa og undersøge, hvordan VIF'erne 
kan udnytte Innovation Radar til at 
forbedre dets overvågningsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 371
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 7 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) økonomiske/innovationsrelaterede 
virkninger ved at påvirke 
virksomhedsetablering og -vækst samt 
skabelsen af nye innovative løsninger til at 
imødegå globale udfordringer, og ved at 
skabe direkte og indirekte job og 
mobilisere andre offentlige og private 
investeringer

1) økonomiske/innovationsrelaterede 
virkninger ved at påvirke 
virksomhedsetablering og -vækst samt 
skabelsen af nye innovative løsninger til at 
imødegå globale udfordringer, og ved at 
skabe direkte og indirekte job og 
mobilisere yderligere offentlige og private 
investeringer

Or. en

Ændringsforslag 372
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 7 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) samfundsmæssige virkninger ved at 
fokusere på EU's politiske prioriteter inden 
for klimaændringer, energi, råmaterialer, 

3) samfundsmæssige virkninger ved at 
fokusere på EU's politiske prioriteter inden 
for klimaændringer (afbødning af 
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sundhed og fødevarer gennem innovative 
løsninger, inddragelse af borgere og 
slutbrugere og ved at styrke udbredelsen af 
innovative løsninger på disse områder i 
samfundet.

klimaændringer og opbygning af 
klimamodstandsdygtighed/fremme af 
tilpasning) og neutrale 
drivhusgasemissioner, energi, 
råmaterialer, sundhed, 
merværdiproduktion, mobilitet i 
byområder og fødevarer gennem 
innovative løsninger, inddragelse af 
borgere og slutbrugere og ved at styrke 
udbredelsen af innovative løsninger på 
disse områder i samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 373
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
for PPE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 7 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) systemiske virkninger ved at 
håndtere komplekse og indbyrdes 
forbundne spørgsmål, skabe innovative 
helhedsløsninger, levere transformative 
applikationer med integrerede virkninger 
på flere sektorer, bidrage til at forme EU-
politikker og tackle globale 
samfundsmæssige udfordringer inden for 
hvert VIF-fællesskab og navnlig i 
relationer på tværs af VIF'er

Or. en

Ændringsforslag 374
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil sikre, at de data, det indsamler via 
sit interne overvågningssystem, herunder 
resultaterne fra VIF'erne, integreres fuldt 
ud i det overordnede datastyringssystem 
under Horisont Europa-programmet. EIT 
vil sikre, at detaljerede oplysninger, der 
følger af dets overvågnings- og 
evalueringsproces, stilles til rådighed i rette 
tid og er tilgængelige i en fælles e-database 
om gennemførelsen af Horisont Europa. 
EIT vil desuden sikre specifik rapportering 
om kvantitative og kvalitative virkninger, 
herunder om forpligtede og faktisk ydede 
finansielle bidrag.

For at forbedre gennemsigtigheden og 
åbenheden skal EIT sikre, at de data, det 
indsamler via sit interne 
overvågningssystem, herunder resultaterne 
fra VIF'erne, er fuldt ud tilgængelige og 
integreres fuldt ud i det overordnede 
datastyringssystem under Horisont Europa-
programmet. EIT skal sikre, at detaljerede 
oplysninger, der følger af dets 
overvågnings- og evalueringsproces, stilles 
til rådighed i rette tid og er tilgængelige i 
den fælles e-database om gennemførelsen 
af Horisont Europa. EIT vil desuden sikre 
specifik rapportering om kvantitative og 
kvalitative virkninger, herunder om 
forpligtede og faktisk ydede finansielle 
bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 375
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.2 - afsnit 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midtvejsevaluering af EIT
EIT underkastes en grundig 
midtvejsevaluering, der foretages af 
Kommissionen på grundlag af de 
periodiske evalueringer, der er omhandlet 
i artikel 19 i EIT-forordningen. Den 
foretages med bistand fra uafhængige 
eksperter, der udvælges på grundlag af en 
gennemsigtig proces, der foretages, når 
der foreligger tilstrækkelige oplysninger 
om EIT's gennemførelsesproces, dog 
senest fire år efter påbegyndelsen af 
programmets gennemførelse. 
I midtvejsevalueringen vurderes det 
blandt andet, om pilotprojektet for de 
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videregående uddannelsesinstitutioner 
har været en succes, og om det skal 
fortsættes eller udvides, samt om der er de 
nødvendige budgetmæssige forhold til at 
iværksætte et nyt VIF. Den bør også give 
et kvantitativt og kvalitativt indblik i EIT's 
og KIC's bidrag med hensyn til at opnå 
neutrale drivhusgasemissioner, den 
europæiske grønne pagt og opfyldelse af 
målene for bæredygtig udvikling. 
Desuden vurderes muligheden for en 
tættere sammenknytning af alle 
gennemførelsesorganer under søjle III i 
Horisont Europa med henblik på at 
etablere et enkelt kontaktpunkt for 
innovation med en række forskellige, 
supplerende aktiviteter.

Or. en


