
AM\1204114NL.docx PE650.625v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie industrie, onderzoek en energie

2019/0152(COD)

7.5.2020

AMENDEMENTEN
128 - 375
Ontwerpverslag
Maria da Graça Carvalho
(PE641.138v02-00)

Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van 
Europa stimuleren

Voorstel voor een besluit
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))



PE650.625v01-00 2/186 AM\1204114NL.docx

NL

AM_Com_LegReport



AM\1204114NL.docx 3/186 PE650.625v01-00

NL

Amendement 128
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Visum 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de Overeenkomst van Parijs, zoals 
aangenomen op de 21e Conferentie van 
de Partijen bij het UNFCCC (COP21) te 
Parijs op 12 december 2015 
(Overeenkomst van Parijs),

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst 
of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.

Amendement 129
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Visum 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de 
Verenigde Naties,

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst 
of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 130
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Visum 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, en het Comité van de 
Regio’s “De Europese Green Deal” 
(COM(2019) 640 final),

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst 
of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.

Amendement 131
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Visum 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet),

Or. en
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Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst 
of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.

Amendement 132
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De SIA moet de prioritaire 
gebieden en de langetermijnstrategie van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) vaststellen en een 
evaluatie bevatten van de 
sociaaleconomische effecten van het EIT, 
alsook van zijn vermogen, vanuit 
innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde 
te creëren. In de SIA moet rekening 
worden gehouden met de resultaten van de 
monitoring en de evaluatie van het EIT.

(2) De SIA moet de prioritaire 
gebieden en de langetermijnstrategie, -
doelstellingen en -prioriteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) vaststellen en een 
evaluatie bevatten van de 
sociaaleconomische en sociaalecologische 
effecten van het EIT, alsook van zijn 
vermogen, vanuit innovatieoogpunt, de 
grootste meerwaarde te creëren in reactie 
op maatschappelijke uitdagingen, met 
name van wat betreft de verlaging van de 
emissies tot het niveau van 
broeikasgasneutraliteit tegen 2040, in 
verband met de Europese Green Deal en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde 
Naties. In de SIA moet rekening worden 
gehouden met de resultaten van de 
monitoring en de evaluatie van het EIT.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst 
of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen

Amendement 133
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Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De SIA moet de prioritaire 
gebieden en de langetermijnstrategie van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) vaststellen en een 
evaluatie bevatten van de 
sociaaleconomische effecten van het EIT, 
alsook van zijn vermogen, vanuit 
innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde 
te creëren. In de SIA moet rekening 
worden gehouden met de resultaten van de 
monitoring en de evaluatie van het EIT.

(2) De SIA moet de prioritaire 
gebieden en de langetermijnstrategie van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) vaststellen en een 
evaluatie bevatten van de 
sociaaleconomische effecten van het EIT, 
alsook van zijn vermogen, vanuit 
innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde 
te creëren. In de SIA moet rekening 
worden gehouden met de resultaten van de 
monitoring en de evaluatie van het EIT.

Or. en

Amendement 134
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De SIA moet een analyse bevatten 
van potentiële en geschikte synergieën en 
complementariteit tussen EIT-activiteiten 
en andere initiatieven, instrumenten en 
programma's van de Unie.

(3) De SIA moet een analyse bevatten 
van potentiële synergieën, en geschikte 
synergieën en complementariteit tussen 
EIT-activiteiten en andere initiatieven, 
instrumenten en programma’s van de Unie 
bevorderen.

Or. en

Amendement 135
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Artikel 1 bis
Doelstellingen van de SIA
1. Overeenkomstig artikel 4 van de EIT-
verordening worden in de SIA de 
langetermijnstrategie, -doelstellingen en -
prioriteiten voor het EIT voor de periode 
2021-2027 vastgesteld, alsook de 
belangrijkste acties, de beoogde resultaten 
en de verwachte sociaaleconomische en 
sociaalecologische effecten, onder meer 
het effect op de verlaging van de emissies 
tot het niveau van broeikasgasneutraliteit 
tegen uiterlijk 2040 met het oog op de 
politieke prioriteiten van de Europese 
Green Deal en het effect op de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de 
Verenigde Naties, evenals de voor die 
periode benodigde middelen.
2. In de SIA wordt de samenhang van het 
EIT met Horizon Europa gewaarborgd.
3. In de SIA wordt voorzien in synergieën 
met en aanvullingen op andere relevante 
programma’s, prioriteiten en 
toezeggingen van de Unie.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst 
of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.

Amendement 136
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

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

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

Or. en

Amendement 137
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van de SIA voor 2021-
2027 is rekening gehouden met de door de 
Europese Commissie uitgevoerde 
effectbeoordeling. Ook is hierbij het SIA-
ontwerp in aanmerking genomen dat de 
raad van bestuur op 20 december 2017 bij 
de Europese Commissie indiende, in 
overeenstemming met de EIT-
verordening1. De agenda weerspiegelt ook 
het nieuwe [voorstel voor Horizon Europa] 
van de Europese Commissie van juni 2018, 

Bij het opstellen van de SIA voor 2021-
2027 is rekening gehouden met de door de 
Europese Commissie uitgevoerde 
effectbeoordeling. Ook is hierbij het SIA-
ontwerp in aanmerking genomen dat de 
raad van bestuur op 20 december 2017 bij 
de Europese Commissie indiende, in 
overeenstemming met de EIT-
verordening1. De agenda weerspiegelt ook 
het nieuwe [voorstel voor Horizon Europa] 
van de Europese Commissie van juni 2018, 
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en met name de essentiële rol van het EIT 
als onderdeel van pijler III [“Innovatief 
Europa”] en de bijdrage van het EIT ten 
aanzien van wereldwijde uitdagingen 
(onder meer de vastgestelde streefcijfers 
voor de klimaatdoelstellingen) en het 
Europees industrieel concurrentievermogen 
(pijler II) en tot excellente wetenschap 
(pijler I). De SIA is gebaseerd op de 
ervaringen met het functioneren van het 
EIT in de voorbije jaren en op de resultaten 
van een brede raadpleging van de 
belangrijkste belanghebbenden.

en met name de essentiële rol van het EIT 
als onderdeel van pijler III [“Innovatief 
Europa”] en de bijdrage van het EIT ten 
aanzien van wereldwijde uitdagingen (met 
name de verbintenissen van de Unie 
betreffende de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling) en het Europees industrieel 
concurrentievermogen (pijler II) en tot 
excellente wetenschap (pijler I). De SIA is 
gebaseerd op de ervaringen met het 
functioneren van het EIT in de voorbije 
jaren en op de resultaten van een brede 
raadpleging van de belangrijkste 
belanghebbenden.

_________________ _________________
1 Verordening (EG) nr. 294/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 tot oprichting van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1). 
Gewijzigd bij Verordening (EU) 
nr. 1292/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 december 2013 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 174).

1 Verordening (EG) nr. 294/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 tot oprichting van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1). 
Gewijzigd bij Verordening (EU) 
nr. 1292/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 december 2013 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 174).

Or. en

Amendement 138
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van de SIA voor 2021-
2027 is rekening gehouden met de door de 
Europese Commissie uitgevoerde 
effectbeoordeling. Ook is hierbij het SIA-
ontwerp in aanmerking genomen dat de 
raad van bestuur op 20 december 2017 bij 
de Europese Commissie indiende, in 

Bij het opstellen van de SIA voor 2021-
2027 is rekening gehouden met de door de 
Europese Commissie uitgevoerde 
effectbeoordeling. Ook is hierbij het SIA-
ontwerp in aanmerking genomen dat de 
raad van bestuur op 20 december 2017 bij 
de Europese Commissie indiende, in 
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overeenstemming met de EIT-
verordening1. De agenda weerspiegelt ook 
het nieuwe [voorstel voor Horizon Europa] 
van de Europese Commissie van juni 2018, 
en met name de essentiële rol van het EIT 
als onderdeel van pijler III [“Innovatief 
Europa”] en de bijdrage van het EIT ten 
aanzien van wereldwijde uitdagingen 
(onder meer de vastgestelde streefcijfers 
voor de klimaatdoelstellingen) en het 
Europees industrieel concurrentievermogen 
(pijler II) en tot excellente wetenschap 
(pijler I). De SIA is gebaseerd op de 
ervaringen met het functioneren van het 
EIT in de voorbije jaren en op de resultaten 
van een brede raadpleging van de 
belangrijkste belanghebbenden.

overeenstemming met de EIT-
verordening1. De agenda weerspiegelt ook 
het nieuwe [voorstel voor Horizon Europa] 
van de Europese Commissie van juni 2018, 
en met name de essentiële rol van het EIT 
als onderdeel van pijler III [“Innovatief 
Europa”] en de bijdrage van het EIT ten 
aanzien van wereldwijde en 
maatschappelijke uitdagingen (onder meer 
de vastgestelde streefcijfers voor de 
klimaatdoelstellingen) en het Europees 
industrieel concurrentievermogen (pijler II) 
en tot excellente wetenschap (pijler I). De 
SIA is gebaseerd op de ervaringen met het 
functioneren van het EIT in de voorbije 
jaren en op de resultaten van een brede 
raadpleging van de belangrijkste 
belanghebbenden.

_________________ _________________
1 Verordening (EG) nr. 294/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 tot oprichting van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1). 
Gewijzigd bij Verordening (EU) 
nr. 1292/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 december 2013 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 174).

1 Verordening (EG) nr. 294/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 tot oprichting van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1). 
Gewijzigd bij Verordening (EU) 
nr. 1292/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 december 2013 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 174).

Or. en

Amendement 139
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De SIA houdt rekening met de strategische 
planning van Horizon Europa om voor 
samenhang met de activiteiten van het 
kaderprogramma, andere relevante 
programma’s van de Unie en prioriteiten 

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

relevante programma’s van de Unie en 
samenhang met de prioriteiten en 
verbintenissen van de EU, met name de 
Europese Green Deal. De SIA beoogt ook 
om de complementariteit en synergie met 
nationale en regionale 
financieringsprogramma’s en prioriteiten te 
vergroten.

Or. en

Amendement 140
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT is in 2008 opgericht om bij te 
dragen tot duurzame economische groei en 
het concurrentievermogen door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Europese Unie te versterken. Het heeft een 
voortrekkersrol bij de onderlinge integratie 
van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie (de kennisdriehoek) gespeeld en 
sterk de nadruk gelegd op 
ondernemerstalent en 
innovatievaardigheden. Sinds de 
oprichting heeft het EIT zich geleidelijk 
aan ontwikkeld tot een succesvol 
instrument voor het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen door de 
integratie van de kennisdriehoek en de 
creatie van EU-brede innovatie-
ecosystemen. Uit de tussentijdse evaluatie 
van het EIT in 2017 is gebleken dat de 
overkoepelende grondgedachte van het EIT 
nog steeds geldig is en dat het model van 
een door innovatie gestimuleerde integratie 
binnen de kennisdriehoek relevant blijft.

Or. en
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Amendement 141
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tien jaar na de oprichting van het EIT is 
het innovatietempo dramatisch 
toegenomen. Als gevolg van innovatie 
ondergaan economische sectoren 
ingrijpende veranderingen, raken bestaande 

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

bedrijven ontwricht en worden ongekende 
mogelijkheden gecreëerd. Door de 
toegenomen effecten van 
klimaatverandering, verschuivingen 
binnen de economische wereldorde en de 
toenemende internationale concurrentie 
wordt de EU steeds afhankelijker van 
talent en het vermogen te innoveren. Nooit 
eerder waren co-ontwerp, samenwerking 
en cocreatie tussen disciplines en tussen 
onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, 
openbare instellingen en organisaties uit 
de derde sector belangrijker om 
wereldwijde uitdagingen 
(klimaatverandering, verlies van 
biodiversiteit en het niet-duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen, de transitie 
naar een broeikasgasneutrale economie, 
digitale en sociale transformatie, 
demografische verschuivingen en de 
toekomst van gezondheidszorg en voedsel) 
aan te gaan.

Or. en

Amendement 143
Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

co-ontwerp, samenwerking en cocreatie 
tussen disciplines en tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en onderzoek belangrijker om 
wereldwijde uitdagingen 
(klimaatverandering, niet-duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
digitale transformatie, demografische 
verschuivingen en de toekomst van 
gezondheidszorg – onder meer de 
bestrijding van pandemieën – en voedsel) 
aan te gaan.

Or. en

Motivering

De verspreiding van pandemieën en de bestrijding daarvan zal in de toekomst ongetwijfeld 
een wereldwijde uitdaging vormen.

Amendement 144
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een succesvol 
instrument om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. Het EIT is 
voornamelijk actief via kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s): 
grootschalige Europese partnerschappen 
tussen onderwijs/opleiding, het 
bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. 
Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief 
zijn op de volgende gebieden: 
klimaatverandering, digitale transformatie, 
energie, voeding, gezondheid, 
grondstoffen, stedelijke mobiliteit en 
productie met toegevoegde waarde (zie 
figuur 2).

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een uniek 
instrument om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken door middel van 
de integratie van de kennisdriehoek. Het 
EIT is voornamelijk actief via kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s): 
grootschalige Europese partnerschappen 
tussen onderwijs/opleiding, het 
bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. 
Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief 
zijn op de volgende gebieden: 
klimaatverandering, digitale transformatie, 
energie, voeding, gezondheid, 
grondstoffen, stedelijke mobiliteit en 
productie met toegevoegde waarde (zie 
figuur 2). De doelstellingen van het EIT 
en de KIG’s moeten te allen tijde 
aansluiten bij het meest relevante beleid 
van de Unie, zoals de industriële strategie, 
de Green Deal en het economisch 
herstelplan, en dienen bij te dragen aan 
de uitvoering daarvan.

Or. en

Amendement 146
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een succesvol 
instrument om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. Het EIT is 
voornamelijk actief via kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s): 
grootschalige Europese partnerschappen 
tussen onderwijs/opleiding, het 
bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. 
Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief 
zijn op de volgende gebieden: 
klimaatverandering, digitale transformatie, 
energie, voeding, gezondheid, 
grondstoffen, stedelijke mobiliteit en 
productie met toegevoegde waarde (zie 
figuur 2).

Het EIT is voornamelijk actief via kennis- 
en innovatiegemeenschappen (KIG’s), die 
overeenkomstig de Horizon Europa-
verordening grootschalige Europese 
partnerschappen tussen 
onderwijs/opleiding, het bedrijfsleven en 
onderzoeksorganisaties vormen. 
Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief 
zijn op de volgende gebieden: 
klimaatverandering, digitale transformatie, 
energie, voeding, gezondheid, 
grondstoffen, stedelijke mobiliteit en 
productie met toegevoegde waarde.

Or. en

Amendement 147
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een succesvol 
instrument om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. Het EIT is 
voornamelijk actief via kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s): 
grootschalige Europese partnerschappen 
tussen instellingen voor hoger 
onderwijs/opleiding, het bedrijfsleven en 
organisaties voor onderzoek en innovatie. 
Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief 
zijn op de volgende gebieden: 
klimaatverandering, digitale transformatie, 
energie, voeding, gezondheid, 
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productie met toegevoegde waarde (zie 
figuur 2).

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

Or. en

Amendement 148
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een succesvol 
instrument om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. Het EIT is 
voornamelijk actief via kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s): 
grootschalige Europese partnerschappen 
tussen onderwijs/opleiding, het 
bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. 
Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief 
zijn op de volgende gebieden: 
klimaatverandering, digitale transformatie, 
energie, voeding, gezondheid, 
grondstoffen, stedelijke mobiliteit en 
productie met toegevoegde waarde (zie 
figuur 2).

Het EIT is sinds de oprichting ervan 
geleidelijk uitgegroeid tot een instrument 
om maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken. Het EIT is voornamelijk actief via 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG’s): grootschalige Europese 
partnerschappen tussen 
onderwijs/opleiding, het bedrijfsleven en 
onderzoeksorganisaties. Momenteel zijn er 
acht KIG’s, die actief zijn op de volgende 
gebieden: klimaatverandering, digitale 
transformatie, energie, voeding, 
gezondheid, grondstoffen, stedelijke 
mobiliteit en productie met toegevoegde 
waarde (zie figuur 2).

Or. en

Amendement 149
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke KIG is georganiseerd rond vijf à tien 
colocatiecentra (CLC’s2), die bedoeld zijn 
om als geografische knooppunten te 
fungeren voor de praktische integratie 

Elke KIG is georganiseerd rond vijf à tien 
colocatiecentra (CLC’s2), die bedoeld zijn 
om als geografische knooppunten te 
fungeren voor de praktische integratie 
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binnen de kennisdriehoek. They are 
organised and structured according to their 
respective national and regional innovation 
context and build on a pan-European 
network of existing labs, offices or 
campuses of a KICs’ core partners.

binnen de kennisdriehoek. De 
colocatiecentra zijn georganiseerd en 
gestructureerd op basis van hun respectieve 
nationale en regionale innovatiecontext en 
ze steunen op een pan-Europees netwerk 
van bestaande laboratoria, kantoren of 
campussen van de kernpartners van een 
KIG. Het is echter noodzakelijk om ervoor 
te zorgen dat de financiële bijdrage van 
het EIT eerlijker verdeeld wordt onder de 
KIG-partners om te voorkomen dat zich 
bij de toewijzing van de middelen 
geografische concentratie voordoet.

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

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

Or. en

Amendement 150
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke KIG is georganiseerd rond vijf à tien 
colocatiecentra (CLC’s2), die bedoeld zijn 
om als geografische knooppunten te 
fungeren voor de praktische integratie 
binnen de kennisdriehoek. De 
colocatiecentra zijn georganiseerd en 
gestructureerd op basis van hun respectieve 
nationale en regionale innovatiecontext en 
ze steunen op een pan-Europees netwerk 
van bestaande laboratoria, kantoren of 
campussen van de kernpartners van een 
KIG.

Elke KIG is tot nu toe georganiseerd rond 
vijf à tien colocatiecentra (CLC’s2), die 
bedoeld zijn om als geografische 
knooppunten te fungeren, die ook een 
fysieke en virtuele ruimte bieden voor 
interactie met het lokale innovatie-
ecosysteem en voor de praktische integratie 
binnen de kennisdriehoek. De 
colocatiecentra zijn georganiseerd en 
gestructureerd op basis van hun respectieve 
nationale en regionale innovatiecontext en 
ze steunen op een pan-Europees netwerk 
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van bestaande infrastructuur en 
activiteiten van de kernpartners in de 
kennisdriehoek van een KIG.

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

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

Or. en

Amendement 151
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke KIG is georganiseerd rond vijf à tien 
colocatiecentra (CLC’s2), die bedoeld zijn 
om als geografische knooppunten te 
fungeren voor de praktische integratie 
binnen de kennisdriehoek. They are 
organised and structured according to their 
respective national and regional innovation 
context and build on a pan-European 
network of existing labs, offices or 
campuses of a KICs’ core partners.

Elke KIG is georganiseerd rond vijf à tien 
colocatiecentra (CLC’s2), die bedoeld zijn 
om als regionale knooppunten te fungeren 
voor de praktische integratie binnen de 
kennisdriehoek. De colocatiecentra zijn 
georganiseerd en gestructureerd op basis 
van hun respectieve nationale en regionale 
innovatiecontext en ze steunen op een pan-
Europees netwerk van bestaande 
laboratoria, kantoren of campussen van de 
kernpartners van een KIG.

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

2 Onder een colocatiecentrum wordt een 
fysieke ruimte verstaan die open en 
transparant is vormgegeven en die een 
geografisch gebied bestrijkt waarin de 
belangrijkste KIG-partners van de 
kennisdriehoek zijn gevestigd en 
gemakkelijk met elkaar kunnen 
interageren, en dat een centrale rol speelt 
voor de activiteit van de KIG’s in het 
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desbetreffende gebied.

Or. en

Motivering

De definitie van een CLC is aangepast om beter aan te sluiten bij de definitie daarvan in de 
verordening.

Amendement 152
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met sterke ondernemerschapscomponenten 
om de volgende generatie talenten op te 
leiden, met inbegrip van het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s waaraan het 
EIT-label3 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau;

– onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met sterke ondernemerschapscomponenten 
om de volgende generatie talenten op te 
leiden, met inbegrip van het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s waaraan het 
EIT-label3 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau, en de 
ontwikkeling van programma’s en 
activiteiten op het gebied van 
ondernemerschap en digitale 
vaardigheden die gericht zijn op de om- 
en bijscholing van personeel in het kader 
van een leven lang leren. Bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
de kwaliteit van de projecten en aan de 
genderaspecten, waarbij met name moet 
worden gelet op die gebieden waarop 
vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.

_________________ _________________
3 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 
ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

3 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 
ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

Or. en
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Amendement 153
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met sterke ondernemerschapscomponenten 
om de volgende generatie talenten op te 
leiden, met inbegrip van het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s waaraan het 
EIT-label3 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau;

– activiteiten op het gebied van 
hoger onderwijs- en opleiding met sterke 
ondernemerschapscomponenten om de 
volgende generatie talenten op te leiden, 
met inbegrip van het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s waaraan het 
EIT-label3 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau; en door het 
ontwikkelen van programma’s en 
activiteiten op het gebied van digitale 
vaardigheden die gericht zijn op de om- 
en bijscholing van personeel in het kader 
van een leven lang leren; hierbij wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
genderkwesties, met name op gebieden 
waarop vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn, zoals ICT, 
wetenschap, technologie, bouw- en 
wiskunde.

_________________ _________________
3 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 
ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

3 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 
ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

Or. en

Amendement 154
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met sterke ondernemerschapscomponenten 
om de volgende generatie talenten op te 
leiden, met inbegrip van het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s waaraan het 
EIT-label3 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau;

– onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
binnen de kennisdriehoek met sterke 
ondernemerschapscomponenten om de 
volgende generatie talenten op te leiden;

_________________
3 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs 
in ondernemerschap en innovatief “al 
doende leren”.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat alle KIG-activiteiten gebaseerd zijn op de integratie van alle drie de 
componenten van de kennisdriehoek, te weten onderwijs, innovatie en de oprichting van 
nieuwe bedrijven, aangezien dit de meest doeltreffende manier is om de doelstellingen van het 
EIT en de KIG’s als geheel te bevorderen. Het ontplooien van activiteiten die uitsluitend 
vanuit onderwijsperspectief worden opgezet om het Europese onderwijssysteem te verbeteren, 
valt buiten de missie van het EIT en de KIG’s.

Amendement 155
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met sterke ondernemerschapscomponenten 
om de volgende generatie talenten op te 
leiden, met inbegrip van het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s waaraan het 

– onderwijs- en opleidingsactiviteiten 
met sterke innovatie- en 
ondernemerschapscomponenten om de 
volgende generatie talenten op te leiden, 
om te scholen en bij te scholen, met 
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EIT-label3 is toegekend, met name op 
master- en doctorsniveau;

inbegrip van het ontwerp en de uitvoering 
van programma’s waaraan het EIT-label3 is 
toegekend, met name op master- en 
doctorsniveau;

_________________ _________________
3 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 
ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

3 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk 
dat door het EIT wordt toegekend aan een 
educatief programma van de KIG dat 
voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria 
met betrekking tot onder meer onderwijs in 
ondernemerschap en innovatief “al doende 
leren”.

Or. en

Amendement 156
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– activiteiten ter ondersteuning van 
onderzoek en innovatie om innovatieve en 
duurzame producten, processen, 
technologieën en diensten en niet-
technologische oplossingen te ontwikkelen 
die specifieke zakelijke mogelijkheden 
openen waarmee een economisch of 
sociaal doel wordt beoogd;

Or. en

Amendement 157
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 3 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– activiteiten ter ondersteuning van 
onderzoek en innovatie om innovatieve 
producten, processen en diensten te 
ontwikkelen die specifieke zakelijke 
mogelijkheden openen, waarbij 
uitmuntendheid het uitgangspunt vormt;

Or. en

Amendement 158
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– activiteiten om de oprichting van 
bedrijven en het bedrijfsleven te 
ondersteunen (bijvoorbeeld 
acceleratieprogramma’s) om ondernemers 
te helpen hun ideeën in succesvolle 
ondernemingen om te zetten en het 
groeiproces te versnellen.

– activiteiten om de oprichting van 
bedrijven en het bedrijfsleven te 
ondersteunen (bijvoorbeeld 
acceleratieprogramma’s) om ondernemers 
te helpen hun ideeën in succesvolle 
ondernemingen om te zetten en het 
groeiproces te versnellen. Daarbij moet 
meer aandacht worden geschonken aan 
onderzoeksactiviteiten, die een integraal 
onderdeel moeten vormen van het 
ondernemingsplan van bestaande en 
nieuwe KIG’s, teneinde nauwere en 
productieve betrekkingen met kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot 
stand te brengen.

Or. en

Amendement 159
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 3 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– activiteiten om de oprichting van 
bedrijven en het bedrijfsleven te 
ondersteunen (bijvoorbeeld 
acceleratieprogramma’s) om ondernemers 
te helpen hun ideeën in succesvolle 
ondernemingen om te zetten en het 
groeiproces te versnellen.

– activiteiten om de oprichting van 
bedrijven en het bedrijfsleven te 
ondersteunen (bijvoorbeeld 
acceleratieprogramma’s) om ondernemers 
te helpen hun ideeën in succesvolle 
ondernemingen om te zetten en het 
ontwikkelingsproces te versnellen.

Or. en

Amendement 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Desalniettemin moeten bestaande en 
toekomstige KIG’s zich zoveel mogelijk 
inspannen om meer aandacht te besteden 
aan in de kennisdriehoek geïntegreerd 
onderzoek, dat samen met onderwijs en 
innovatie bijdraagt aan de ontwikkeling 
van ondernemerschap en het innovatie-
ecosysteem.

Or. en

Amendement 161
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarbij wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan het genderevenwicht en 
genderbewuste benaderingen, met name 



PE650.625v01-00 26/186 AM\1204114NL.docx

NL

in gebieden waarin vrouwen nog 
ondervertegenwoordigd zijn.

Or. en

Amendement 162
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle bestaande en toekomstige KIG’s 
zorgen ervoor dat de drie zijden van de 
kennisdriehoek met elkaar in evenwicht 
zijn om het unieke karakter van de KIG’s 
te behouden.

Or. en

Amendement 163
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 164
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk op wereldwijde uitdagingen via 
de integratie binnen de kennisdriehoek 
onderscheidt het EIT van andere innovatie-
instrumenten. Door KIG’s maximaal 
15 jaar te subsidiëren verwezenlijkt het 
EIT zijn langetermijndoelstelling: 
wereldwijde uitdagingen met behulp van 
innovatieve producten en diensten aangaan 
en onze samenleving en burgers concrete 
voordelen verschaffen. Het EIT heeft ook 
als doelstelling voor de KIG’s vastgesteld 
dat ze na 15 jaar financieel duurzaam 
moeten zijn: een uniek kenmerk dat een 
bedrijfs- en resultaatgericht innovatie-
instrument oplevert. De KIG’s moeten in 
dit verband inkomstengenererende 
strategieën ontwikkelen en uitvoeren om 
hun innovatie-ecosysteem ook na afloop 
van de subsidieovereenkomsten in stand te 
kunnen houden.

De nadruk op wereldwijde en 
maatschappelijke uitdagingen via de 
integratie binnen de kennisdriehoek 
onderscheidt het EIT van andere innovatie-
instrumenten. Door KIG’s maximaal 
15 jaar te subsidiëren verwezenlijkt het 
EIT zijn langetermijndoelstelling: 
wereldwijde en maatschappelijke 
uitdagingen met behulp van innovatieve 
producten en diensten aangaan, waardoor 
de kwaliteit van leven in Europa wordt 
verbeterd en onze samenleving en burgers 
concrete voordelen worden verschaft. Het 
EIT heeft ook als doelstelling voor de 
KIG’s vastgesteld dat ze na uiterlijk 
15 jaar financieel duurzaam moeten zijn: 
een uniek kenmerk dat een bedrijfs- en 
resultaatgericht innovatie-instrument 
oplevert. De KIG’s moeten in dit verband 
inkomstengenererende strategieën 
ontwikkelen en uitvoeren om hun 
innovatie-ecosysteem ook na afloop van de 
subsidieovereenkomsten in stand te kunnen 
houden. De innovatie- en marktnabije 
activiteiten van de KIG’s moeten op een 
zo vroeg mogelijke datum financieel 
duurzaam zijn. Voor de hoger-onderwijs-, 
opleidings- en horizontaal gestructureerde 
activiteiten van KIG’s moet het echter 
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mogelijk zijn om na 15 jaar EIT-
financiering te blijven ontvangen, na een 
positieve en grondige evaluatie door 
onafhankelijke deskundigen.

Or. en

Amendement 165
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk op wereldwijde uitdagingen via 
de integratie binnen de kennisdriehoek 
onderscheidt het EIT van andere innovatie-
instrumenten. Door KIG’s maximaal 
15 jaar te subsidiëren verwezenlijkt het EIT 
zijn langetermijndoelstelling: wereldwijde 
uitdagingen met behulp van innovatieve 
producten en diensten aangaan en onze 
samenleving en burgers concrete voordelen 
verschaffen. Het EIT heeft ook als 
doelstelling voor de KIG’s vastgesteld dat 
ze na 15 jaar financieel duurzaam moeten 
zijn: een uniek kenmerk dat een bedrijfs- 
en resultaatgericht innovatie-instrument 
oplevert. De KIG’s moeten in dit verband 
inkomstengenererende strategieën 
ontwikkelen en uitvoeren om hun 
innovatie-ecosysteem ook na afloop van de 
subsidieovereenkomsten in stand te 
kunnen houden.

De nadruk op wereldwijde uitdagingen via 
de integratie binnen de kennisdriehoek 
onderscheidt het EIT van andere innovatie-
instrumenten. Door KIG’s maximaal 
15 jaar te subsidiëren biedt het EIT de 
KIG’s en hun begunstigden op grond van 
een langdurige 
kaderpartnerschapsovereenkomst 
stabiliteit, wat hen in staat stelt 
wereldwijde uitdagingen aan te gaan met 
behulp van innovatieve en duurzame 
producten, processen, diensten en 
oplossingen, en onze samenleving en 
burgers concrete voordelen te verschaffen. 
Het EIT heeft ook als doelstelling voor de 
KIG’s vastgesteld dat ze na 15 jaar 
financieel duurzaam moeten zijn: een uniek 
kenmerk dat een bedrijfs- en 
resultaatgericht innovatie-instrument moet 
opleveren. De KIG’s moeten in dit verband 
in nauwe samenwerking met het EIT 
inkomstengenererende strategieën 
ontwikkelen en uitvoeren om financieel 
onafhankelijk te worden en hun innovatie-
ecosysteem ook na afloop van de 
langdurige 
kaderpartnerschapsovereenkomst met het 
EIT in stand te kunnen houden.

Or. en
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Amendement 166
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De EIT-aanpak draagt bij tot zowel 
incrementele als disruptieve innovaties om 
tekortkomingen van de markt doeltreffend 
aan te pakken en bedrijfstakken te helpen 
transformeren, om de creatie van kmo’s en 
start-ups te ondersteunen en een impuls te 
geven aan een duurzame systemische 
verandering van onze economie en 
samenleving die moet leiden tot 
broeikasgasneutraliteit. Dankzij deze 
aanpak is het mogelijk niet alleen 
bedrijfsstrategieën voor de lange termijn te 
ontwikkelen om wereldwijde 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken, maar ook de kadervoorwaarden te 
creëren die essentieel zijn voor de groei 
van een goed functionerend innovatie-
ecosysteem en de voorspoedige 
ontwikkeling van innovatie.

Or. en

Amendement 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIT-aanpak draagt bij tot zowel 
incrementele als disruptieve innovaties om 
tekortkomingen van de markt doeltreffend 
aan te pakken en bedrijfstakken te helpen 

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

markt doeltreffend aan te pakken, 
bedrijfstakken te helpen transformeren en 
de oprichting van start-ups, spin-offs en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) te ondersteunen. Dankzij deze 
aanpak is het mogelijk niet alleen 
bedrijfsstrategieën voor de lange termijn te 
ontwikkelen om wereldwijde problemen 
aan te pakken, maar ook de 
kadervoorwaarden te creëren die essentieel 
zijn voor de groei van een goed 
functionerend innovatie-ecosysteem en de 
voorspoedige ontwikkeling van innovatie.

Or. en

Amendement 168
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 169
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
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Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 170
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend 
platform voor het opstarten, het opschalen 
en het beheren van KIG’s met sterke 
netwerkeffecten en positieve 
overloopeffecten (zie figuur 2). De in 2009 
gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT 
Digital, EIT Climate-KIC en EIT 
InnoEnergy) is tot volle ontplooiing 
gekomen en na 2024 zullen de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten 
worden beëindigd conform de maximale 
looptijd van de subsidie. De tweede en de 

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend 
platform voor het opstarten, het opschalen 
en het beheren van KIG’s met sterke 
netwerkeffecten en positieve 
overloopeffecten (zie figuur 2). De in 2009 
gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT 
Digital, EIT Climate-KIC en EIT 
InnoEnergy) is tot volle ontplooiing 
gekomen en na 2024 moeten de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten 
worden beëindigd conform de maximale 
looptijd van de subsidie. De raad van 
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derde generatie KIG’s (EIT Health en EIT 
Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) 
zijn in volle ontwikkeling. EIT Urban 
Mobility en EIT Manufacturing, de twee in 
december 2018 aangewezen KIG’s, 
beginnen hun activiteiten in 2019.

bestuur van het EIT kan echter, na een 
grondige en positieve evaluatie door 
onafhankelijke deskundigen, besluiten de 
kaderpartnerschapsovereenkomst te 
verlengen. Deze verlenging mag niet meer 
dan drie jaar bedragen. De tweede en de 
derde generatie KIG’s (EIT Health en EIT 
Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) 
zijn in volle ontwikkeling. EIT Urban 
Mobility en EIT Manufacturing, de twee in 
december 2018 aangewezen KIG’s, 
beginnen hun activiteiten in 2019.

Or. en

Amendement 171
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend 
platform voor het opstarten, het opschalen 
en het beheren van KIG’s met sterke 
netwerkeffecten en positieve 
overloopeffecten (zie figuur 2). De in 2009 
gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT 
Digital, EIT Climate-KIC en EIT 
InnoEnergy) is tot volle ontplooiing 
gekomen en na 2024 zullen de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten 
worden beëindigd conform de maximale 
looptijd van de subsidie. De tweede en de 
derde generatie KIG’s (EIT Health en EIT 
Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) 
zijn in volle ontwikkeling. EIT Urban 
Mobility en EIT Manufacturing, de twee in 
december 2018 aangewezen KIG’s, 
beginnen hun activiteiten in 2019.

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend 
platform voor het opstarten, het opschalen 
en het beheren van KIG’s met sterke 
netwerkeffecten en positieve 
overloopeffecten (zie figuur 2). De in 2009 
gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT 
Digital, EIT Climate-KIC en EIT 
InnoEnergy) is tot volle ontplooiing 
gekomen en na 2024 zullen de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten 
worden beëindigd overeenkomstig artikel 
11 van de EIT-verordening. De tweede en 
de derde generatie KIG’s (EIT Health en 
EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)) zijn in volle ontwikkeling. EIT 
Urban Mobility en EIT Manufacturing, de 
twee in december 2018 aangewezen KIG’s, 
beginnen hun activiteiten in 2019.

Or. en
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Amendement 172
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend 
platform voor het opstarten, het opschalen 
en het beheren van KIG’s met sterke 
netwerkeffecten en positieve 
overloopeffecten (zie figuur 2). De in 2009 
gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT 
Digital, EIT Climate-KIC en EIT 
InnoEnergy) is tot volle ontplooiing 
gekomen en na 2024 zullen de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten 
worden beëindigd conform de maximale 
looptijd van de subsidie. De tweede en de 
derde generatie KIG’s (EIT Health en EIT 
Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) 
zijn in volle ontwikkeling. EIT Urban 
Mobility en EIT Manufacturing, de twee in 
december 2018 aangewezen KIG’s, 
beginnen hun activiteiten in 2019.

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend 
platform voor het opstarten, het opschalen 
en het beheren van KIG’s met sterke 
netwerkeffecten en positieve 
overloopeffecten (zie figuur 2). De in 2009 
gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT 
Digital, EIT Climate-KIC en EIT 
InnoEnergy) is tot volle ontplooiing 
gekomen en na 2024 zullen de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten 
worden beëindigd conform de maximale 
looptijd van de subsidie. De tweede en de 
derde generatie KIG’s (EIT Health en EIT 
Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) 
zijn in volle ontwikkeling. EIT Urban 
Mobility en EIT Manufacturing, de twee in 
december 2018 aangewezen KIG’s, zijn 
hun activiteiten in 2019 begonnen.

Or. en

Amendement 173
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de acht KIG’s met meer dan 
1 000 partners uit het bedrijfsleven, de 
onderzoekswereld en het onderwijs vormt 
het EIT het grootste door de EU 
ondersteunde innovatie-ecosysteem. Het 
EIT heeft steun aan meer dan 
1 200 startende en innovatieve 
ondernemingen verleend, wat meer dan 

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

890 miljoen EUR aan door deze 
ondernemingen aangetrokken externe 
financiering en meer dan 6 000 door de 
ondersteunde startende ondernemingen 
gecreëerde banen heeft opgeleverd. Meer 
dan 50 % van de KIG-partners is afkomstig 
uit het bedrijfsleven (industrie, kleine en 
middelgrote ondernemingen en startende 
ondernemingen), wat een indicator van de 
marktgerichtheid is. In 2019 zullen meer 
dan 600 bedrijven, 250 instellingen voor 
hoger onderwijs, 
200 onderzoeksorganisaties en meer dan 
50 maatschappelijke organisaties en 
autoriteiten bij de KIG’s van het EIT 
betrokken zijn.

Or. en

Amendement 174
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen. Via de RIS 
heeft het EIT zijn activiteiten in heel 
Europa uitgebreid en biedt het nu regio’s 
met geringe innovatieprestaties de 
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten 
op het gebied van de kennisdriehoek als 
onderdeel van een KIG. Dit komt ook tot 
uiting in het aandeel van de EIT-
financiering dat aan partners uit de EU-

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen en regio’s. 
Via de RIS moet het EIT zijn activiteiten in 
heel Europa verder uitbreiden en landen 
en regio’s met lagere O&I-prestaties de 
mogelijkheid bieden deel te nemen aan 
activiteiten op het gebied van de 
kennisdriehoek als onderdeel van de EIT-
gemeenschap, waaronder de eventuele 
oprichting van nieuwe CLC’s in 
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13 wordt toegewezen (8,3 % vergeleken 
met 4,8 % in het kader van Horizon 2020 
vanaf 2018).

bescheiden en gematigd innoverende 
regio’s en landen. De KIG’s werken nauw 
samen met de beheersautoriteiten in alle 
regio’s om een ruimer en complementair 
gebruik van de ESI-fondsen van de Unie 
voor O&I aan te moedigen.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen. Via de RIS 
heeft het EIT zijn activiteiten in heel 
Europa uitgebreid en biedt het nu regio’s 
met geringe innovatieprestaties de 
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten 
op het gebied van de kennisdriehoek als 
onderdeel van een KIG. Dit komt ook tot 
uiting in het aandeel van de EIT-
financiering dat aan partners uit de EU-
13 wordt toegewezen (8,3 % vergeleken 
met 4,8 % in het kader van Horizon 2020 
vanaf 2018).

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen. Via de RIS 
moet het EIT zijn activiteiten in heel 
Europa verder uitbreiden. De RIS moet 
dienen om landen met geringe O&I-
prestaties (zoals gedefinieerd in het 
programma van Horizon Europa) en 
bescheiden en gematigd innoverende 
landen (volgens het Europees 
innovatiescorebord) de mogelijkheid te 
bieden deel te nemen aan activiteiten op 
het gebied van de kennisdriehoek als 
onderdeel van de EIT-gemeenschap. De 
RIS moet ook worden gebruikt om nieuwe 
CLC’s in die landen op te zetten.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt voor welke soort bedrijven de RIS bestemd is. Dit kan door te 
verwijzen naar de specifieke voorschriften van Horizon Europa en de jaarlijkse resultaten van 
het Europees innovatiescorebord. Zo wordt de SIA van het EIT ook gekoppeld aan andere 
relevante beleidsdocumenten.
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Amendement 176
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen. Via het RIS 
heeft het EIT zijn activiteiten in heel 
Europa uitgebreid en biedt het nu regio’s 
met geringe innovatieprestaties de 
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten 
op het gebied van de kennisdriehoek als 
onderdeel van een KIG. Dit komt ook tot 
uiting in het aandeel van de EIT-
financiering dat aan partners uit de EU-
13 wordt toegewezen (8,3 % vergeleken 
met 4,8 % in het kader van Horizon 2020 
vanaf 2018).

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen. Via het RIS 
moet het EIT zijn activiteiten in heel 
Europa veel verder opvoeren en uitbreiden 
om regio’s met geringe innovatieprestaties 
nieuwe mogelijkheden te bieden om deel 
te nemen aan activiteiten op het gebied van 
de kennisdriehoek als onderdeel van de 
EIT-gemeenschap.

Or. en

Amendement 177
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
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gematigd innoverende landen. Via het RIS 
heeft het EIT zijn activiteiten in heel 
Europa uitgebreid en biedt het nu regio’s 
met geringe innovatieprestaties de 
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten 
op het gebied van de kennisdriehoek als 
onderdeel van een KIG. Dit komt ook tot 
uiting in het aandeel van de EIT-
financiering dat aan partners uit de EU-
13 wordt toegewezen (8,3 % vergeleken 
met 4,8 % in het kader van Horizon 2020 
vanaf 2018).

gematigd innoverende regio’s en landen. 
Via het RIS heeft het EIT zijn activiteiten 
over heel Europa uitgebreid en biedt het nu 
regio’s en landen met bescheiden en 
gematigde innovatieprestaties volgens het 
Europees innovatiescorebord de 
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten 
op het gebied van de kennisdriehoek als 
onderdeel van de EIT-gemeenschap.

Or. en

Amendement 178
Ignazio Corrao

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen. Via het RIS 
heeft het EIT zijn activiteiten in heel 
Europa uitgebreid en biedt het nu regio’s 
met geringe innovatieprestaties de 
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten 
op het gebied van de kennisdriehoek als 
onderdeel van een KIG. Dit komt ook tot 
uiting in het aandeel van de EIT-
financiering dat aan partners uit de EU-
13 wordt toegewezen (8,3 % vergeleken 
met 4,8 % in het kader van Horizon 2020 
vanaf 2018).

In het licht van de aanhoudende regionale 
verschillen in innovatieprestaties heeft het 
EIT in 2014 een regionale 
innovatieregeling (Regional Innovation 
Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale 
bereik uit te breiden tot bescheiden en 
gematigd innoverende landen. Via het RIS 
moet het EIT zijn activiteiten over heel 
Europa verder uitbreiden en regio’s in 
landen met bescheiden en gematigde 
innovatieprestaties (zoals gedefinieerd in 
het Europees innovatiescorebord (EIS) en 
het regionaal innovatiescorebord) nu de 
mogelijkheid bieden deel te nemen aan 
activiteiten op het gebied van de 
kennisdriehoek als onderdeel van een KIG.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om gebruik te maken van het Europees innovatiescorebord en het regionaal 
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innovatiescorebord, aangezien dit officiële EU-instrumenten zijn die definiëren welke regio’s 
en landen onderpresteren op het gebied van onderzoek en innovatie.

Amendement 179
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 
effectief uitvoeren, zoals een concurrerend 
financieringsmechanisme, streefcijfers op 
het gebied van financiële duurzaamheid en 
specifieke kernprestatie-indicatoren.

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 
effectief uitvoeren, zoals een concurrerend 
financieringsmechanisme, streefcijfers op 
het gebied van financiële duurzaamheid en 
specifieke kernprestatie-indicatoren. Het 
EIT en de KIG’s werken zoveel mogelijk 
in het kader van de 
modelsubsidieovereenkomst van Horizon 
Europa en mogen de afwijkingen van de 
regels van Horizon Europa die zijn 
vastgelegd in Verordening ... [EIT-
verordening] alleen toepassen wanneer 
dat vereist is voor de verwezenlijking van 
hun doelstellingen, naar behoren 
verantwoord wordt en geregeld is door 
een gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 180
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 
effectief uitvoeren, zoals een concurrerend 
financieringsmechanisme, streefcijfers op 
het gebied van financiële duurzaamheid en 
specifieke kernprestatie-indicatoren.

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 
effectief uitvoeren, zoals een concurrerend 
financieringsmechanisme, streefcijfers op 
het gebied van financiële duurzaamheid en 
specifieke kernprestatie-indicatoren.

Het EIT en de KIG’s werken zoveel 
mogelijk in het kader van de 
modelsubsidieovereenkomst van Horizon 
Europa. Vanwege de specifieke 
kenmerken van het EIT/KIG-model zijn 
de afwijkingen van de regels van Horizon 
Europa voor deelname en verspreiding 
vastgelegd in artikel 8 van de EIT-
verordening.

Or. en

Amendement 181
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 
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effectief uitvoeren, zoals een concurrerend 
financieringsmechanisme, streefcijfers op 
het gebied van financiële duurzaamheid en 
specifieke kernprestatie-indicatoren.

effectief uitvoeren, zoals een concurrerend 
financieringsmechanisme, streefcijfers op 
het gebied van financiële duurzaamheid en 
specifieke kernprestatie-indicatoren. Het 
EIT en alle bestaande en nieuwe KIG’s 
hanteren en houden zich aan de 
modelsubsidieovereenkomst van Horizon 
Europa om de administratieve lasten voor 
begunstigden te vereenvoudigen en 
verlichten.

Or. en

Amendement 182
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.2 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 
effectief uitvoeren, zoals een concurrerend 
financieringsmechanisme, streefcijfers op 
het gebied van financiële duurzaamheid en 
specifieke kernprestatie-indicatoren.

Conform de EIT-verordening is het EIT 
erin geslaagd flexibel te blijven en de 
governancebeginselen en -regels te 
ontwikkelen voor een succesvol beheer van 
de KIG’s binnen het overkoepelende kader 
van Horizon 2020. Dankzij zijn 
operationele onafhankelijkheid heeft het 
EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer 
van zijn begunstigden kunnen testen en 
effectief kunnen uitvoeren, zoals een 
concurrerend financieringsmechanisme, 
dat de standaard financieringsregeling 
moet worden, streefcijfers op het gebied 
van financiële duurzaamheid en specifieke 
kernprestatie-indicatoren.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT maakt deel uit van het algemene 
kader van Horizon Europa dat onder meer 
tot doel heeft wetenschappelijke, 
economische, technologische en 
maatschappelijke effecten te sorteren om 
de wetenschappelijke en technologische 
grondslagen van de Unie te versterken; de 
strategische beleidsprioriteiten van de Unie 
uit te voeren, het concurrentievermogen in 
alle lidstaten te verbeteren (onder meer in 
de industrie) en bij te dragen tot het 
aangaan van wereldwijde uitdagingen 
(waaronder de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling). Deze 
doelstellingen kunnen alleen worden 
verwezenlijkt als wordt tegemoetgekomen 
aan de aanhoudende behoefte om de 
innovatiecapaciteit in de hele Unie te 
vergroten. Er zijn met name drie 
uitdagingen voor de EU die de activiteiten 
van het EIT in 2021-2027 zullen sturen, 
zoals ook blijkt uit de algemene 
doelstellingen van het EIT. Het EIT en de 
KIG’s werken zoveel mogelijk in het 
kader van de modelsubsidieovereenkomst 
van Horizon Europa. De afwijkingen van 
de regels van Horizon Europa die in 
Verordening ... [EIT-verordening] zijn 
vastgelegd, moeten beperkt worden 
toegepast en naar behoren worden 
verantwoord aan de hand van de 
doelstellingen van het EIT en de KIG’s.

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat afwijkingen van de modelsubsidieovereenkomst van Horizon 
Europa eerder uitzondering dan regel moeten zijn.
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Amendement 184
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 185
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 186
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT maakt deel uit van het algemene 
kader van Horizon Europa dat onder meer 
tot doel heeft wetenschappelijke, 
economische, technologische en 
maatschappelijke effecten te sorteren om 
de wetenschappelijke en technologische 

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

grondslagen van de Unie te versterken; de 
strategische beleidsprioriteiten van de Unie 
uit te voeren, het concurrentievermogen in 
alle lidstaten te verbeteren (onder meer in 
de industrie) en bij te dragen tot het 
aangaan van wereldwijde uitdagingen 
(waaronder de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling). Deze 
doelstellingen kunnen alleen worden 
verwezenlijkt als wordt tegemoetgekomen 
aan de aanhoudende behoefte om de 
innovatiecapaciteit in de hele Unie te 
vergroten, waarbij kmo’s meer en beter 
betrokken moeten worden. Er zijn met 
name drie uitdagingen voor de EU die de 
activiteiten van het EIT in 2021-2027 
zullen sturen, zoals ook blijkt uit de 
algemene doelstellingen van het EIT.

Or. en

Amendement 187
Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT maakt deel uit van het algemene 
kader van Horizon Europa dat onder meer 
tot doel heeft wetenschappelijke, 
economische, technologische en 
maatschappelijke effecten te sorteren om 
de wetenschappelijke en technologische 
grondslagen van de Unie te versterken; de 
strategische beleidsprioriteiten van de Unie 
uit te voeren, het concurrentievermogen in 
alle lidstaten te verbeteren (onder meer in 
de industrie) en bij te dragen tot het 
aangaan van wereldwijde uitdagingen 
(waaronder de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling). Deze 
doelstellingen kunnen alleen worden 
verwezenlijkt als wordt tegemoetgekomen 
aan de aanhoudende behoefte om de 
innovatiecapaciteit in de hele Unie te 

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

vergroten en de resultaten van onderzoek 
en ontwikkeling over te dragen naar de 
markt. Er zijn met name drie uitdagingen 
voor de EU die de activiteiten van het EIT 
in 2021-2027 zullen sturen, zoals ook blijkt 
uit de algemene doelstellingen van het EIT.

Or. en

Amendement 188
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onstabiele situatie die verband houdt 
met de verspreiding van COVID-19 heeft 
grote gevolgen voor de economie; daarom 
is het belangrijk om de uitdagingen in 
kaart te brengen die dit met zich 
meebrengt voor universiteiten, 
onderzoekers, bedrijven en andere 
belanghebbenden om de kennisdriehoek 
veilig te stellen en het vertrouwen tussen 
alle betrokkenen te herstellen.
Dit zal ook langetermijneffecten hebben 
op onze samenleving en de economie, die 
in de loop van de komende jaren duidelijk 
zullen worden. Dit kan mogelijk leiden tot 
overtolligheid in toeleveringsketens, 
pogingen tot herindustrialisering van 
Europa, het terughalen van strategische 
productie en toegenomen digitalisering.
Voordat de situatie zich na afloop van 
COVID-19 weer normaliseert, zal er 
sprake zijn van een periode van 
economische neergang. Daarom is het 
noodzakelijk voor de jaren 2021-2022 een 
crisisprogramma voor het EIT vast te 
stellen, inclusief een herzieningsclausule 
die het mogelijk maakt om het 
crisisprogramma te verlengen of een 
nieuw voorstel voor de SIA te doen met 
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het oog op de situatie na de crisis. De raad 
van bestuur van het EIT zal bevoegd zijn 
om die crisismaatregelen in deze door 
overmacht veroorzaakte noodsituatie toe 
te passen.
De belangrijkste uitdagingen voor de 
periode 2021-2022 zijn:
1) het beschermen van het huidige 
innovatie-ecosysteem op basis van de 
bestaande kennisdriehoek, waarbij aan 
bestaande KIG’s extra flexibiliteit moet 
worden geboden;
2) het bieden van flexibiliteit om de 
economie voor te bereiden op de nieuwe 
situatie na de virusuitbraak;
3) het schrappen van alle niet-essentiële 
taken van het EIT en alle financiële 
middelen te concentreren op de 
stabilisatie van de bestaande KIG’s.
Een aanvullende beleidsbrede uitdaging 
voor het EIT is het creëren van een 
dynamisch innovatienetwerk waarmee het 
EIT KIG’s kan helpen financieel 
duurzaam en structureel onafhankelijk te 
worden. Het is van het grootste belang om 
de administratieve eisen van het EIT 
jegens bestaande KIG’s tot een minimum 
te beperken.

Or. en

Amendement 189
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste worden de huidige economieën 
steeds meer aangedreven door de 
vaardigheden en capaciteiten van mensen 
en organisaties om ideeën in producten en 
diensten om te zetten. Vaardigheden op 

Schrappen
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het gebied van innovatie en een 
ondernemingscultuur maken momenteel 
het verschil, vooral op technologisch en 
wetenschappelijk gebied, maar in 
toenemende mate ook in andere 
disciplines. Er is een grote behoefte om de 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs in Europa verder te 
versterken. Het EIT is uniek geplaatst om 
deze doelstelling in het kader van Horizon 
Europa te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 190
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ten eerste worden de huidige 
samenlevingen en economieën steeds meer 
aangedreven door de vaardigheden en 
capaciteiten van mensen en organisaties 
om ideeën in nieuwe producten, processen, 
ondernemingsmodellen en diensten om te 
zetten en om maatschappelijke 
respectievelijk systemische verandering te 
bewerkstelligen. Extra investeringen in 
onderwijs en O&I, vaardigheden op het 
gebied van innovatie en de 
ondernemingscultuur maken het verschil, 
vooral op technologisch en 
wetenschappelijk gebied, maar in 
toenemende mate ook in andere 
disciplines, zoals sociale en 
geesteswetenschappen. Het is zeer 
belangrijk om de samenwerking tussen 
disciplines verder te versterken en een 
regelmatige interdisciplinaire uitwisseling 
van leerresultaten tussen 
onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en 
de onderzoekssector te waarborgen als de 
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Unie wil slagen in de transitie naar een 
veerkrachtige, digitale 
broeikasgasneutrale samenleving. Mits 
het EIT beschikt over de noodzakelijke 
financiële en personele middelen, is het 
uniek geplaatst om deze doelstelling in het 
kader van Horizon Europa te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 191
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 192
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten tweede is fysieke nabijheid een 
belangrijke faciliterende factor voor 
innovatie. Initiatieven om 
innovatienetwerken te ontwikkelen en 
diensten te verlenen die de creatie, de 
uitwisseling en de overdracht van kennis 
ondersteunen, spelen een sleutelrol bij het 

Ten tweede is fysieke nabijheid een 
belangrijke faciliterende factor voor 
innovatie en duurzaamheid. Initiatieven 
om innovatienetwerken te ontwikkelen en 
diensten te verlenen die de creatie, de 
uitwisseling en de overdracht van kennis 
ondersteunen, spelen een sleutelrol bij het 



PE650.625v01-00 50/186 AM\1204114NL.docx

NL

bevorderen van de interactie tussen 
bedrijven, de academische wereld, 
onderzoeksorganisaties, overheden en 
individuele personen. Uit het jaarlijkse 
Europese innovatiescorebord blijkt echter 
dat de prestaties op het gebied van 
onderzoek en innovatie in de hele EU sterk 
uiteenlopen. Het is van cruciaal belang dat 
innovatie inclusief is en lokale wortels 
heeft. Dankzij hun “plaatsgebonden” 
benadering zijn EIT-activiteiten zeer 
geschikt om lokale innovatie-ecosystemen 
te helpen versterken.

bevorderen van de interactie tussen 
bedrijven, de academische wereld, 
onderzoeksorganisaties, overheden en 
individuele personen op alle gebieden. Uit 
het jaarlijkse Europese innovatiescorebord 
blijkt echter dat de prestaties op het gebied 
van onderzoek en innovatie in de hele EU 
sterk uiteenlopen. Het is van cruciaal 
belang dat innovatie inclusief is en lokale 
en regionale wortels heeft. Dankzij hun 
“plaatsgebonden” benadering zijn EIT-
activiteiten zeer geschikt om lokale en 
regionale innovatie-ecosystemen te helpen 
versterken en te voorzien in nieuwe 
modellen voor een duurzame economie.

Or. en

Amendement 194
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 195
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is zaak om een verband te leggen tussen de SIA van het EIT en Horizon Europa.

Amendement 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten tweede is fysieke nabijheid een 
belangrijke faciliterende factor voor 
innovatie. Initiatieven om 
innovatienetwerken te ontwikkelen en 
diensten te verlenen die de creatie, de 
uitwisseling en de overdracht van kennis 

Second, proximity (physical and virtual) is 
a key enabling factor for innovation. 
Initiatives aiming at developing innovation 
networks and providing services that 
support the creation, sharing and transfer of 
knowledge, play a key role in fostering the 
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ondersteunen, spelen een sleutelrol bij het 
bevorderen van de interactie tussen 
bedrijven, de academische wereld, 
onderzoeksorganisaties, overheden en 
individuele personen. Uit het jaarlijkse 
Europese innovatiescorebord blijkt echter 
dat de prestaties op het gebied van 
onderzoek en innovatie in de hele EU sterk 
uiteenlopen. Het is van cruciaal belang dat 
innovatie inclusief is en lokale wortels 
heeft. Dankzij hun “plaatsgebonden” 
benadering zijn EIT-activiteiten zeer 
geschikt om lokale innovatie-ecosystemen 
te helpen versterken.

interactions between business, academia, 
research organisations, governments and 
individuals. Still, research and innovation 
performances across the EU, as reflected in 
the annual European Innovation 
Scoreboard, vary considerably. It is of 
crucial importance that innovation is 
inclusive and rooted in the local territories. 
EIT activities, thanks to their “place-
based” approach, are well suited to 
contribute to strengthening local 
innovation ecosystems.

Or. en

Amendement 198
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde is er sprake van 
onevenwichtigheden bij de verspreiding 
van talent en financieringsmiddelen voor 
O&I binnen de Europese ruimten voor 
onderzoek en onderwijs. Aangezien er 
overal in de Unie bronnen van excellentie 
bestaan, moet het EIT maatregelen 
nemen om zijn geografische dekking in de 
Unie uit te breiden, de onevenwichtige 
verspreiding van kennis binnen de Unie te 
beperken en de bidirectionele 
talentenverspreiding van studenten, 
onderzoekers en innovatoren te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 199
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Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 200
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte vergen solide innovatie-
ecosystemen een mix van kennis, 
infrastructuur en talent. Er moet voorzien 
worden in randvoorwaarden voor 
samenwerking tussen onderzoek, onderwijs 
en innovatie in Europa en er moet voor 
sterke synergie worden gezorgd om te 
waarborgen dat de schaarse middelen 
zinvol en efficiënt in onderzoek en 
innovatie worden geïnvesteerd. Het 

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

zinvol en efficiënt in onderzoek en 
innovatie worden geïnvesteerd. Het 
verdiepen van de integratie binnen de 
kennisdriehoek door bestaande en nieuwe 
KIG’s, middels uitbreiding ervan tot 
nieuwe partners in andere sectoren, 
waaronder organisaties uit de derde sector 
en openbare instellingen, met name op 
lokaal en regionaal niveau, is een leidend 
beginsel voor het EIT en een doeltreffend 
gebleken manier om een gunstig klimaat 
voor innovatie te bevorderen.

Or. en

Amendement 201
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lat hoger leggen: het EIT in 
2021-2027

2. Bescherming van de huidige 
omgeving op basis van de kennisdriehoek

Or. en

Amendement 202
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal als integraal onderdeel van 
het programma Horizon Europa 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
overkoepelende doelstellingen en 
prioriteiten van het programma. De KIG’s 
zullen deel uitmaken van de 
geïnstitutionaliseerde Europese 

Schrappen
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partnerschappen, d.w.z. dat ze zich zullen 
laten leiden door een reeks beginselen en 
levenscycluscriteria om een meer 
samenhangende, open en effectgerichte 
aanpak te waarborgen. De algemene 
doelstellingen van het EIT weerspiegelen 
daarom de algemene rol van het EIT 
binnen Horizon Europa en de plaats van 
het EIT in de [pijler “Innovatief 
Europa”].

Or. en

Amendement 203
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT zal als integraal onderdeel van het 
programma Horizon Europa bijdragen aan 
de verwezenlijking van de overkoepelende 
doelstellingen en prioriteiten van het 
programma. De KIG’s zullen deel 
uitmaken van de geïnstitutionaliseerde 
Europese partnerschappen, d.w.z. dat ze 
zich zullen laten leiden door een reeks 
beginselen en criteria voorzien in artikel 8 
en bijlage III van Verordening [xxx] [tot 
vaststelling van Horizon Europa]. De 
algemene doelstellingen van het EIT 
weerspiegelen daarom de algemene rol van 
het EIT binnen Horizon Europa en de 
plaats van het EIT in de [pijler “Innovatief 
Europa”]. Het werkt daarom samen met 
andere uitvoeringsorganen van de pijler 
“Innovatief Europa” van Horizon Europa 
en doet al het mogelijke om bij te dragen 
tot één loket voor innovatie.

Or. en



AM\1204114NL.docx 57/186 PE650.625v01-00

NL

Amendement 204
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 205
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overkoepelende werkterreinen van het 
EIT zijn vastgesteld in het [voorstel voor 
Horizon Europa]. Het EIT zal zijn kennis- 
en innovatiegemeenschappen (KIG’s) 
blijven ondersteunen om de innovatie-
ecosystemen te versterken die de 
wereldwijde uitdagingen helpen aangaan. 
Het zal dit doen door zowel de onderlinge 

De overkoepelende werkterreinen van het 
EIT zijn vastgesteld in de bijlagen I 
en I bis bij Verordening [xxx] tot 
vaststelling van Horizon Europa. Het EIT 
zal zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s) blijven 
ondersteunen om de innovatie-ecosystemen 
te versterken die de wereldwijde en 
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integratie van onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven te bevorderen — waardoor 
gunstige omgevingen voor innovatie 
worden gecreëerd — als een nieuwe 
generatie ondernemers te steunen en de 
oprichting van innovatieve bedrijven in 
nauwe synergie en complementariteit met 
de Europese Innovatieraad te stimuleren. 
Daarbij zal het EIT met name:

maatschappelijke uitdagingen helpen 
aangaan. Het zal dit doen door zowel de 
onderlinge integratie van onderwijs, 
onderzoek en ondernemerschap te 
bevorderen — waardoor gunstige 
omgevingen voor innovatie worden 
gecreëerd — als een nieuwe generatie 
ondernemers te steunen (met name door 
ook de genderkloof onder ondernemers 
aan te pakken) en de oprichting van 
innovatieve bedrijven in nauwe synergie en 
complementariteit met de Europese 
Innovatieraad te stimuleren. Daarbij moet 
het EIT met name:

Or. en

Amendement 206
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 207
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) duurzame innovatie-ecosystemen in 
heel Europa versterken;

1) duurzame innovatie-ecosystemen in 
heel Europa versterken rekening houdend 
met regionale onevenwichtigheden;

Or. en
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Amendement 209
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) innovatie en ondernemerschap via 
beter onderwijs bevorderen;

2) de ontwikkeling van vaardigheden 
op het gebied van innovatie en 
ondernemerschap bevorderen via beter en 
inclusiever onderwijs, het ondersteunen 
van een grensoverschrijdend 
uitwisselingsprogramma in de EU, alsook 
door mentorschap, in het kader van een 
leven lang leren, onder meer door de 
capaciteiten van instellingen voor hoger 
onderwijs in heel de EU te vergroten en 
hun ondernemersgerichte transformatie te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 210
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) innovatie en ondernemerschap via 
beter onderwijs bevorderen;

2) vaardigheden op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap via 
hoogwaardig onderwijs en mentorschap 
bevorderen in het kader van een leven 
lang leren;

Or. en
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Amendement 211
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) nieuwe oplossingen voor 
wereldwijde uitdagingen op de markt 
brengen.

3) nieuwe oplossingen voor 
wereldwijde en maatschappelijke 
uitdagingen op de markt brengen en 
andere vormen van duurzame 
maatschappelijke acceptatie bevorderen.

Or. en

Amendement 212
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) nieuwe oplossingen voor 
wereldwijde uitdagingen op de markt 
brengen.

3) nieuwe oplossingen en producten 
voor wereldwijde en maatschappelijke 
uitdagingen op de markt brengen.

Or. en

Amendement 213
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) de genderkloof op het gebied van 



PE650.625v01-00 62/186 AM\1204114NL.docx

NL

technisch en bedrijfskundig onderwijs 
beperken en genderbewuste benaderingen 
op het gebied van innovatie bevorderen in 
alle lidstaten.

Or. en

Amendement 214
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG’s moeten kmo’s en start-ups 
identificeren die liquiditeitssteun nodig 
hebben en die steun gedurende een 
afgebakende periode aanbieden om hun 
voortbestaan te garanderen. KIG’s 
moeten zich vertrouwd maken met de 
verschillende nationale steunmaatregelen, 
wat een grotere betrokkenheid van de 
lidstaten vergt, en hun partners helpen om 
toegang te krijgen tot financiële steun.

Or. en

Amendement 215
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het effect van de KIG’s en de 
integratie binnen de kennisdriehoek 
vergroten;

a) het effect van de KIG’s vergroten 
en de integratie binnen de kennisdriehoek 
versterken;

Or. en
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Amendement 216
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de innovatiecapaciteit van het hoger 
onderwijs vergroten door institutionele 
veranderingen binnen instellingen voor 
hoger onderwijs te bevorderen;

b) de ondernemings- en 
innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs 
vergroten door institutionele veranderingen 
binnen instellingen voor hoger onderwijs 
en de integratie van die instellingen in 
innovatieve ecosystemen te bevorderen;

Or. en

Amendement 217
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de openheid en transparantie van 
de KIG’s te vergroten door diensten aan 
een groter aantal belanghebbenden in de 
Unie aan te bieden en op deze wijze bij te 
dragen tot vergroting van de 
innovatiecapaciteiten in heel Europa door 
lokale innovatie-ecosystemen te 
versterken en deze te koppelen aan pan-
Europese innovatie-ecosystemen door 
middel van samenwerking met de KIG’s 
van het EIT;

Or. en
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Amendement 218
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het regionale bereik van het EIT 
vergroten om de regionale ongelijkheden 
op het gebied van innovatiecapaciteit in de 
hele EU aan te pakken.

c) het regionale bereik van het EIT 
vergroten om de regionale ongelijkheden 
op het gebied van innovatiecapaciteit in de 
hele EU en in de afzonderlijke lidstaten 
aan te pakken teneinde te zorgen voor een 
evenwichtige geografische dekking, mede 
door een betere koppeling aan lokale 
strategieën voor slimme specialisatie.

Or. en

Amendement 219
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het regionale bereik van het EIT 
vergroten om de regionale ongelijkheden 
op het gebied van innovatiecapaciteit in de 
hele EU aan te pakken.

c) het regionale en lokale bereik van 
het EIT en de KIG’s vergroten, alsook de 
resultaten beter verspreiden en benutten, 
om de regionale ongelijkheden op het 
gebied van innovatiecapaciteit in de hele 
EU en in de afzonderlijke lidstaten aan te 
pakken teneinde te zorgen voor een betere 
evenwichtige geografische dekking.

Or. en

Amendement 220
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het regionale bereik van het EIT 
vergroten om de regionale ongelijkheden 
op het gebied van innovatiecapaciteit in de 
hele EU aan te pakken.

c) het regionale bereik van het EIT 
vergroten om de regionale ongelijkheden 
op het gebied van innovatiecapaciteit in de 
hele EU en in de afzonderlijke lidstaten 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 221
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de openheid en transparantie van 
de KIG’s vergroten door een bredere 
reeks belanghebbenden overal in de Unie 
op te nemen.

Or. en

Amendement 222
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door deze doelstellingen te 
verwezenlijken, zal het EIT bijdragen aan 
de algehele verwezenlijking van de 
wetenschappelijke, economisch-
technologische en maatschappelijke 

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

milieu-effecten van Horizon Europa. Het 
EIT zal de innovatie-ecosystemen die de 
wereldwijde uitdagingen helpen aangaan, 
blijven versterken door de integratie van de 
kennisdriehoek in de activiteiten van de 
KIG’s te bevorderen. Het proces van 
strategische planning in het kader van 
Horizon Europa zal voor een betere 
coördinatie tussen de EIT-activiteiten en de 
rest van Horizon Europa zorgen. Gezien 
zijn uitstekende staat van dienst zal het EIT 
een belangrijke rol spelen binnen de pijler 
“Innovatief Europa” en het volledige 
kaderprogramma van Horizon Europa.

Or. en

Amendement 223
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\1204114NL.docx 67/186 PE650.625v01-00

NL

Or. en

Amendement 224
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Sterke synergie tussen het EIT en de 
Europese Innovatieraad zal cruciaal zijn 
voor de impact van de pijler [“Innovatief 
Europa”]. Het EIT en de Europese 
Innovatieraad zullen complementaire 
activiteiten ontplooien om de steun voor 
innovatieve ondernemingen te 
stroomlijnen. Op basis van de 
deskundigheid van de KIG’s zal het EIT 
voor diensten en opleidingen voor 
bedrijfsacceleratie zorgen voor 
begunstigden die financiering van de 
Europese Innovatieraad ontvangen. EIT-
steunregelingen moeten EIC-
begunstigden ten goede komen, terwijl 
start-ups die uit de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s) van 
het EIT voortvloeien versnelde toegang 
moeten hebben tot EIC-acties.

Or. en

Amendement 225
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Europese Innovatieraad, mede door 
samenwerking op bestuursniveau, zal 
cruciaal zijn voor de impact van de pijler 
["Innovatief Europa"]. Het EIT en de 
Europese Innovatieraad zullen 
complementaire activiteiten ter 
stroomlijning van de steun voor 
innovatieve ondernemingen ontplooien, 
waaronder diensten en opleidingen voor 
bedrijfsacceleratie.

Or. en

Amendement 226
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

versnelde toegang tot EIC-acties, met 
name de door de Accelerator van de 
Europese Innovatieraad verleende 
gemengde financiering en/of van de door 
de InvestEU-instrumenten geboden 
financiële steun.

Or. en

Amendement 227
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 228
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG’s zullen de oprichting van 
innovatieve bedrijven in nauwe synergie 
en complementariteit met de Europese 
Innovatieraad te stimuleren. EIT-
begunstigden zullen van de instrumenten 
van de Europese Innovatieraad gebruik 
kunnen maken voor steun, in aanvulling 
op de door de KIG’s van het EIT 
verleende diensten, terwijl door KIG’s 
ondersteunde startende ondernemingen 
met een hoog groeipotentieel toegang 
zullen krijgen tot EIC-acties om snel op te 
schalen.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt beoogd de synergie tussen de instrumenten van het EIT en de Europese 
Innovatieraad en hun onderlinge samenwerking te waarborgen.

Amendement 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie 
met programma’s en initiatieven in het 
kader van de pijler [“Excellente 
wetenschap”] om de overdracht van kennis 
uit fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek naar concrete voor de 
samenleving nuttige toepassingen te 
versnellen. Wat de Marie Skłodowska-
Curie-acties (MSCA) betreft, zal het EIT 

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie 
met alle missies en relevante 
partnerschappen, zoals PRIMA, IMI, 
EDCTP, FCH, ECSEL, en met 
programma’s en initiatieven in het kader 
van de pijler [“Excellente wetenschap”] om 
de overdracht van kennis uit fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek naar concrete 
voor de samenleving nuttige toepassingen 
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met name meewerken aan de ontwikkeling 
van de vaardigheden op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap van MSCA-
bursalen.

te versnellen. Wat de Marie Skłodowska-
Curie-acties (MSCA) en de ERC betreft, 
zal het EIT met name meewerken aan de 
ontwikkeling van de vaardigheden op het 
gebied van innovatie en ondernemerschap 
van MSCA-bursalen en ERC-
begunstigden. Deze samenwerking wordt 
op vrijwillige basis beschikbaar gemaakt 
en de administratieve lasten voor de 
begunstigden worden niet verhoogd.

Or. en

Amendement 231
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie 
met programma’s en initiatieven in het 
kader van de pijler [“Excellente 
wetenschap”] om de overdracht van kennis 
uit fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek naar concrete voor de 
samenleving nuttige toepassingen te 
versnellen. Wat de Marie Skłodowska-
Curie-acties (MSCA) betreft, zal het EIT 
met name meewerken aan de ontwikkeling 
van de vaardigheden op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap van MSCA-
bursalen.

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie 
met programma’s en initiatieven in het 
kader van de pijler [“Excellente 
wetenschap”] om de overdracht van kennis 
uit fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek naar concrete voor de 
samenleving nuttige toepassingen te 
versnellen. Wat de Marie Skłodowska-
Curie-acties (MSCA) en de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) betreft, zal het EIT 
met name meewerken aan de ontwikkeling 
van de vaardigheden op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap van MSCA-
bursalen en ERC-begunstigden.

Or. en

Amendement 232
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie 
met programma’s en initiatieven in het 
kader van de pijler [“Excellente 
wetenschap”] om de overdracht van kennis 
uit fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek naar concrete voor de 
samenleving nuttige toepassingen te 
versnellen. Wat de Marie Skłodowska-
Curie-acties (MSCA) betreft, zal het EIT 
met name meewerken aan de ontwikkeling 
van de vaardigheden op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap van MSCA-
bursalen.

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie 
met programma’s en initiatieven in het 
kader van de pijler [“Excellente 
wetenschap”] om de overdracht van kennis 
uit fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek naar concrete voor de 
samenleving nuttige toepassingen te 
versnellen. Wat de Marie Skłodowska-
Curie-acties (MSCA) en de ERC betreft, 
zal het EIT met name meewerken aan de 
ontwikkeling van de vaardigheden op het 
gebied van innovatie en ondernemerschap 
van MSCA-bursalen en ERC-
begunstigden.

Or. en

Amendement 233
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE650.625v01-00 74/186 AM\1204114NL.docx

NL

resultaten te versnellen.

Or. en

Amendement 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er zal ook worden nagegaan of synergie 
mogelijk is tussen het onderdeel 
“Uitbreiding van de participatie en 
verspreiding van excellentie” van Horizon 
Europa en de RIS en andere door het EIT 
ondersteunde outreach-activiteiten. Het 
doel is te zorgen voor een evenwichtiger 
vertegenwoordiging van de EIT-
activiteiten in de Unie. Het EIT begeleidt 
de KIG’s om beter gebruik te maken van 
de RIS. Net als doelgroep voor de 
outreach-activiteiten van het EIT, zullen de 
doellanden van het onderdeel “Delen van 
excellentie” van Horizon Europa met name 
de deskundigheid en steun van het EIT 
kunnen gebruiken om downstream-
activiteiten (d.w.z. activiteiten dichtbij de 
markt) te ontwikkelen. De RIS-begroting 
wordt ook gebruikt om ESI-fondsen vrij te 
maken. Dergelijke synergieën worden 
gebruikt om binnen het EIT 
financieringsregelingen te creëren die 
vergelijkbaar zijn met de activiteiten voor 
uitbreiding van het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (teamvorming, 
twinning en EOR-leerstoelen).

Or. en

Motivering

Bedoeld om de synergieën tussen het EIT en de overige onderdelen van het programma van 
Horizon Europa, alsook met andere EU-instrumenten te versterken.
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Amendement 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er zal ook worden nagegaan of synergie 
mogelijk is tussen het onderdeel 
“Uitbreiding van de participatie en 
verspreiding van excellentie” van Horizon 
Europa en de RIS en andere door het EIT 
ondersteunde outreach-activiteiten. Het 
doel is te zorgen voor een evenwichtiger 
vertegenwoordiging van de EIT-
activiteiten in de Unie. Het EIT begeleidt 
de KIG’s om beter gebruik te maken van 
de RIS. Net als doelgroep voor de 
outreach-activiteiten van het EIT, zullen de 
doellanden van het onderdeel “Delen van 
excellentie” van Horizon Europa met name 
de deskundigheid en steun van het EIT 
kunnen gebruiken om downstream-
activiteiten (d.w.z. activiteiten dichtbij de 
markt) te ontwikkelen. De RIS-begroting 
wordt door de KIG’s ook gebruikt om 
ESI-fondsen vrij te maken. Dergelijke 
synergieën worden door de KIG’s 
gebruikt om financieringsregelingen te 
creëren die vergelijkbaar zijn met de 
acties voor uitbreiding van het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (teamvorming en twinning).

Or. en

Amendement 236
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voorbereiding op de nieuwe 
situatie na de virusuitbraak
Op de middellange termijn zal het 
noodzakelijk zijn om de KIG’s aan te 
passen aan de nieuwe situatie na de 
virusuitbraak. Er dient een 
vraaggestuurde heroriëntatie plaats te 
vinden van de activiteiten van EIT Health 
naar aan COVID-19 gerelateerde 
onderwerpen. Alle andere KIG’s zullen 
zich moeten aanpassen aan de nieuwe 
situatie, met meer aandacht voor 
digitalisering, nieuwe productie in 
Europa, nieuwe productieketens, enz. De 
KIG’s dienen zich wendbaar en flexibel 
op te stellen om de komende jaren nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken.

Or. en

Amendement 237
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het innovatietalent en de 
innovatiecapaciteit van Europa 
stimuleren

3. Focussen op wat werkt

Or. en

Amendement 238
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – alinea -1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overkoepelende grondgedachte van het 
EIT is het model van een door innovatie 
gestimuleerde integratie binnen de 
kennisdriehoek. Vooral tijdens een 
periode van crisis moeten de KIG’s zich 
concentreren op gebieden waarop zij een 
gepaste toegevoegde waarde leveren.
In gevallen waarin mensen met 
opleidingen moeten worden bijgeschoold, 
moeten de KIG’s die opleidingen bieden. 
Het EIT zou echter de afzonderlijke EIT-
onderwijsprogramma’s met EIT-label 
moeten afbouwen, met name op master- 
en doctorsniveau, en moeten focussen op 
opleiding en onderwijs binnen de 
kennisdriehoek. Het is belangrijk dat alle 
KIG-activiteiten gebaseerd zijn op de 
integratie van alle drie de componenten 
van de kennisdriehoek. Verbetering van 
het Europese onderwijsstelsel is een 
belangrijke opgave, maar deze valt buiten 
de missie van het EIT en de KIG’s.

Or. en

Amendement 239
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De versterking van de rol van het EIT — 
door de nadruk te leggen op acties waarbij 
het EIT een meerwaarde op EU-niveau 
oplevert en tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Horizon Europa 
bijdraagt — zal als leidraad dienen voor de 
EIT-strategie voor 2021-2027. Ten eerste 
zal het EIT de innovatiecapaciteit en -
ecosystemen blijven steunen door de KIG’s 
verder te ontwikkelen en uit te breiden en 

De versterking van de rol van het EIT — 
door de nadruk te leggen op acties waarbij 
het EIT een meerwaarde op EU-niveau 
oplevert en tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Horizon Europa 
bijdraagt — zal als leidraad dienen voor de 
EIT-strategie voor 2021-2027. Ten eerste 
blijft het EIT de innovatiecapaciteit en -
ecosystemen steunen door de KIG’s verder 
te ontwikkelen, open te stellen voor 



PE650.625v01-00 78/186 AM\1204114NL.docx

NL

door nieuwe KIG’s op te zetten. Ten 
tweede zal het EIT — op basis van de 
ervaringen met de integratie binnen de 
kennisdriehoek — rechtstreeks steun 
verlenen aan de ontwikkeling van de 
ondernemers- en innovatiecapaciteit in het 
hoger onderwijs. Ten slotte zal het EIT 
doeltreffender transversale maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat het op EU-
niveau meer effect sorteert. Bovendien zal 
het EIT zijn activiteiten op een aantal 
gebieden verbeteren met het oog op meer 
doeltreffendheid, efficiëntie en effect.

nieuwe partners en uit te breiden, en door 
te werken aan transparantie en goed 
bestuur. Ten tweede zal het EIT — op 
basis van de ervaringen met de integratie 
binnen de kennisdriehoek — rechtstreeks 
steun verlenen aan de ontwikkeling van de 
ondernemers- en innovatiecapaciteit in het 
hoger onderwijs. Ten slotte dient het EIT 
doeltreffender transversale maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat het op EU-
niveau meer effect sorteert en steeds beter 
zichtbaar wordt. Bovendien zal het EIT 
zijn activiteiten op een aantal gebieden 
blijven verbeteren, waaronder financiële 
duurzaamheid, ingebouwde 
duurzaamheid en klimaatneutraliteit, 
outreach-activiteiten, genderevenwicht en 
geografische dekking, met het oog op 
meer doeltreffendheid, efficiëntie en effect.

Or. en

Amendement 240
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De versterking van de rol van het EIT — 
door de nadruk te leggen op acties waarbij 
het EIT een meerwaarde op EU-niveau 
oplevert en tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Horizon Europa 
bijdraagt — zal als leidraad dienen voor de 
EIT-strategie voor 2021-2027. Ten eerste 
zal het EIT de innovatiecapaciteit en -
ecosystemen blijven steunen door de KIG’s 
verder te ontwikkelen en uit te breiden en 
door nieuwe KIG’s op te zetten. Ten 
tweede zal het EIT — op basis van de 
ervaringen met de integratie binnen de 
kennisdriehoek — rechtstreeks steun 
verlenen aan de ontwikkeling van de 
ondernemers- en innovatiecapaciteit in het 
hoger onderwijs. Ten slotte zal het EIT 

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

doeltreffender transversale maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat het op EU-
niveau meer effect sorteert. Bovendien zal 
het EIT zijn activiteiten op een aantal 
gebieden verbeteren met het oog op meer 
doeltreffendheid, efficiëntie en effect, zoals 
het financieel duurzaam maken van de 
KIG’s, openheid en transparantie met 
betrekking tot zijn activiteiten, een 
kwaliteitsgerichte bedrijfsvoering, een 
goede geografische dekking en nauwere 
betrekkingen met kmo’s.

Or. en

Amendement 241
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 242
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De integratie binnen de kennisdriehoek 
door het EIT en de KIG’s op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau zal 
van cruciaal belang blijven om innovatie-
ecosystemen te versterken en duurzaam te 
maken en om nieuwe oplossingen voor 
wereldwijde uitdagingen te vinden. Het 
EIT zal een portefeuille van KIG’s blijven 
ondersteunen en het succesvolle platform 
voor het opstarten, uitbreiden en 
monitoren van KIG’s verder versterken, 
alsook strategisch toezicht en begeleiding 
aan hen blijven bieden. De KIG’s zullen 
blijven opereren via colocatiecentra 
(CLC’s) die zijn geselecteerd op basis van 
transparante openbare oproepen tot het 
indienen van voorstellen. De KIG’s zullen 
naar financiële duurzaamheid blijven 
streven om op lange termijn financieel 
onafhankelijk van de EIT-subsidie te 
worden door publieke en particuliere 
investeringen ten volle te benutten (waarbij 
ernaar wordt gestreefd deze doelstelling 
na 15 jaar te behalen).

Or. en
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Amendement 243
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 244
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een groot deel van zijn 
begroting besteden aan steun voor de 

Het EIT zal een groot deel van zijn 
begroting besteden aan steun voor de 
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KIG’s. Het zal hun prestaties monitoren en 
analyseren en ervoor zorgen dat zij de 
doelstellingen van het EIT en van het 
programma Horizon Europa 
verwezenlijken. Naast financiële steun zal 
het EIT – op basis van de opgedane 
ervaringen – voor strategisch toezicht ten 
behoeve van de KIG’s en voor richtsnoeren 
over horizontale en specifieke kwesties 
zorgen, onder meer over de ontwikkeling 
van synergie binnen Horizon Europa en 
met andere EU-initiatieven. Het EIT zal 
met name KIG’s ondersteunen bij het 
ontwikkelen van interfaces en het 
bevorderen van gezamenlijke activiteiten 
met relevante Europese partnerschappen en 
andere relevante initiatieven en 
programma’s van de Unie.

KIG’s. Het zal hun prestaties aan de hand 
van kwalitatieve en kwantitatieve 
methoden en indicatoren monitoren en 
analyseren, gebruikmakend van een 
effectgerichte benadering die een 
interdisciplinaire uitwisseling van 
leerresultaten mogelijk maakt, waarmee 
gewaarborgd wordt dat zij de 
doelstellingen van het EIT en van het 
programma Horizon Europa 
verwezenlijken. Naast financiële steun 
zorgt het EIT – op basis van de opgedane 
ervaringen – voor strategisch toezicht ten 
behoeve van de KIG’s en voor richtsnoeren 
over horizontale en specifieke kwesties, 
onder meer over de ontwikkeling van 
synergie binnen Horizon Europa en met 
andere EU- en internationale initiatieven. 
Het EIT ondersteunt met name KIG’s bij 
het ontwikkelen van interfaces en het 
bevorderen van gezamenlijke activiteiten 
met relevante Europese partnerschappen, 
Horizon Europa-missies, de Europese 
Innovatieraad en andere relevante 
initiatieven en programma’s van de Unie.

Or. en

Amendement 245
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ook toezien op de toekenning 
van het EIT-label aan onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s van de KIG’s en 
nagaan of een doeltreffender mechanisme 
voor kwaliteitsborging kan worden 
ontwikkeld, met inbegrip van externe 
erkenning en accreditatie voor het EIT-
label.

Schrappen

Or. en
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Amendement 246
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ook toezien op de toekenning 
van het EIT-label aan onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s van de KIG’s en 
nagaan of een doeltreffender mechanisme 
voor kwaliteitsborging kan worden 
ontwikkeld, met inbegrip van externe 
erkenning en accreditatie voor het EIT-
label.

Het EIT zal ook toezien op de toekenning 
en verbetering van het EIT-label aan 
onderwijs- en opleidingsprogramma’s van 
de KIG’s en nagaan of een doeltreffender 
mechanisme voor kwaliteitsborging kan 
worden ontwikkeld, met inbegrip van 
externe erkenning en accreditatie voor het 
EIT-label, teneinde de waarde van het 
EIT-label te verhogen.

Or. en

Amendement 247
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal ook toezien op de toekenning 
van het EIT-label aan onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s van de KIG’s en 
nagaan of een doeltreffender mechanisme 
voor kwaliteitsborging kan worden 
ontwikkeld, met inbegrip van externe 
erkenning en accreditatie voor het EIT-
label.

Het EIT ziet ook toe op de toekenning van 
het EIT-label aan onderwijs-, opleidings-, 
mentor- en omscholingsprogramma’s van 
de KIG’s en nagaan of een doeltreffender 
mechanisme voor kwaliteitsborging kan 
worden ontwikkeld, met inbegrip van 
externe erkenning en zichtbaarheid van het 
EIT-label.

Or. en

Amendement 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
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namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT vergemakkelijkt de oprichting 
van gedeelde diensten en faciliteiten om 
specifieke operationele taken die 
verschillende KIG’s gemeen hebben 
gezamenlijk uit te voeren. Het 
vergemakkelijkt bovendien de uitwisseling 
van ervaringen en goede praktijken tussen 
KIG’s en bevordert de samenwerking 
tussen KIG’s (bij activiteiten waarbij 
verschillende KIG’s betrokken zijn) rond 
thematische en horizontale thema’s. 
Kruisbestuiving tussen verschillende 
onderwerpen is steeds belangrijker voor 
creativiteit, innovatie en zakendoen. 
Activiteiten waarbij verschillende KIG’s 
betrokken zijn, hebben het hoogste 
potentieel wanneer tal van KIG’s al rond 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten van 
de EU werken en er geen specifieke KIG’s 
bestaan. Het samenbrengen van de 
verschillende KIG’s in het kader van 
specifieke gezamenlijke acties met 
voordeel voor alle deelnemers biedt een 
groot synergiepotentieel. Het EIT 
stimuleert dergelijke activiteiten en speelt 
een actieve rol bij het bepalen van de 
inhoud en de structuur van de activiteiten 
waarbij verschillende KIG’s betrokken 
zijn. Het EIT ziet toe op de uitvoering van 
dergelijke activiteiten en op de resultaten 
om te zorgen voor de duurzaamheid van 
die activiteiten op lange termijn, als 
integraal onderdeel van de meerjarige 
strategieën van het EIT en de KIG’s.

Or. en

Amendement 249
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT zal de oprichting 
vergemakkelijken van faciliteiten voor 
gedeelde diensten van de EIT-
gemeenschap die gericht zijn op een 
gezamenlijke afhandeling van specifieke 
operationele taken die voor alle KIG’s 
gelijk zijn. Het EIT zal bovendien de 
uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken tussen KIG’s vergemakkelijken 
en de samenwerking tussen KIG’s (bij 
activiteiten waarbij verschillende KIG’s 
betrokken zijn) rond thematische en 
horizontale thema’s bevorderen. Daar waar 
verschillende KIG’s al actief zijn rond 
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten van 
de EU waarvoor geen specifieke KIG’s 
bestaan, hebben laatstgenoemde 
activiteiten het grootste potentieel. Het 
samenbrengen van de verschillende KIG’s 
in het kader van specifieke gezamenlijke 
acties met voordeel voor alle deelnemers 
biedt een groot potentieel voor synergie en 
de interdisciplinaire uitwisseling van 
leerresultaten. Het EIT zal dergelijke 
activiteiten stimuleren en een actieve rol 
spelen bij het bepalen van de inhoud en de 
structuur van de activiteiten waarbij 
verschillende KIG’s betrokken zijn. Het 
EIT zal op de uitvoering van dergelijke 
activiteiten en op de resultaten toezien om 
die activiteiten tot een integraal onderdeel 
van de strategieën van het EIT en de 
KIG’s te maken.

Or. en

Amendement 250
Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT vergroot zijn regionale impact 
verder door meer openheid van de KIG’s 
ten aanzien van een breed scala van 
potentiële pan-Europese partners en 
belanghebbenden, een evenwichtige 
geografische dekking, een versterkte 
verspreiding en exploitatie van resultaten 
en een beter geformuleerde regionale 
strategie voor de KIG’s. Bij het kiezen van 
partners, projecten of nieuwe 
colocatiecentra vormt excellentie het 
selectiecriterium. Indien de kwaliteit 
gelijkwaardig wordt bevonden, geven de 
KIG’s voorrang aan voorstellen die:
– betrekking hebben op een groter aantal 
regio’s en landen met bescheiden en 
gematigde innovatieprestaties volgens het 
Europese innovatiescorebord en het 
regionale innovatiescorebord;
– betrekking hebben op regio’s en landen 
die toezeggen bij te dragen met ESI-
middelen.
Daarnaast moet elke KIG een meerjarige 
strategie ontwikkelen en uitvoeren, die 
wordt geïntegreerd in haar businessplan 
en die is gericht op het versterken van de 
betrekkingen met regionale en lokale 
actoren op het gebied van innovatie. De 
KIG’s moeten, waar relevant, links 
aantonen met strategieën voor slimme 
specialisatie en met de activiteiten van 
thematische platforms en interregionale 
initiatieven, met inbegrip van de 
beheersautoriteiten van de ESI-fondsen. 
Het EIT houdt continu toezicht op de 
uitvoering van deze territoriale 
strategieën, met inbegrip van het 
hefboomeffect op de ESI-fondsen. Het 
EIT gaat ook na hoe de colocatiecentra 
functioneren en hoe ze zich in de lokale 
innovatie-ecosystemen integreren.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk om gebruik te maken van het Europese innovatiescorebord en het regionale 
innovatiescorebord, aangezien dit officiële EU-instrumenten zijn die definiëren welke regio’s 
en landen onderpresteren op het gebied van onderzoek en innovatie.

Amendement 251
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT vergroot zijn regionale impact 
verder door meer openheid van de KIG’s 
ten aanzien van een breed scala van 
potentiële partners en belanghebbenden, 
een evenwichtige geografische dekking, 
een betere verspreiding en exploitatie van 
resultaten en een beter geformuleerde 
regionale strategie voor de KIG’s. Iedere 
KIG stelt een dergelijke regionale 
strategie op als integraal onderdeel van 
haar meerjarige strategie en 
ondernemingsplan, teneinde de 
betrekkingen met regionale en lokale 
spelers en innovatie-ecosystemen te 
versterken. Hoewel excellentie voor KIG’s 
het voornaamste criterium blijft bij de 
selectie van partners, projecten en 
colocatiecentra die waarde toevoegen aan 
de KIG, moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan het opbouwen van duurzame 
innovatiestructuren en ecosystemen in 
bescheiden en gematigd innoverende 
regio’s en landen, met name als zij nog 
niet actief zijn in de KIG. De KIG’s 
moeten links leggen met lokale strategieën 
voor slimme specialisatie en met de 
activiteiten van relevante thematische 
platforms en interregionale initiatieven, 
met inbegrip van de beheersautoriteiten 
van de ESI-fondsen. Het EIT zal ook 
nagaan hoe de colocatiecentra 
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functioneren en hoe ze zich in de lokale 
innovatie-ecosystemen integreren.

Or. en

Amendement 252
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 253
Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De regionale innovatieregeling van het EIT 
(EIT Regional Innovation Scheme, EIT 
RIS), die door het EIT wordt aangestuurd 
en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot 
op heden op vrijwillige basis gerund. 
Vanaf 2021 wordt het EIT RIS een 
verplicht en integraal onderdeel van de 
meerjarige strategieën van de KIG’s. Het 
EIT zorgt ervoor dat de RIS-activiteiten 
worden gebruikt als brug i) naar relevante 
strategieën voor slimme specialisatie op 
het gebied van onderzoek en innovatie om 
zo andere investeringen, en met name 
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innovatiecapaciteit van landen en regio’s 
die op het gebied van innovatie 
onderpresteren. Het EIT-budget voor de 
uitvoering van EIT RIS-activiteiten zal ten 
minste 10 % van de totale financiële steun 
van het EIT voor de KIG’s bedragen, 
waardoor het aantal KIG-partners uit de 
beoogde regio’s zal toenemen. De via de 
EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot 
doel:

ESI-middelen te katalyseren en ii) naar de 
integratie van potentiële nieuwe partners 
om zo de geografische dekking van de 
KIG’s uit te breiden. Het EIT blijft advies 
en steun aan de KIG’s verlenen bij de 
voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën, zodat deze 
de innovatiecapaciteit steunen van landen 
en regio’s, met inbegrip van ultraperifere 
regio’s, die bescheiden en gematigde 
innovatieprestaties vertonen volgens het 
Europese innovatiescorebord en het 
regionale innovatiescorebord. Het EIT-
budget voor de uitvoering van EIT RIS-
activiteiten bedraagt tussen de 10 en 15 % 
van de totale financiële steun van het EIT 
voor de KIG’s, waardoor de toename van 
het aantal KIG-partners uit de beoogde 
regio’s wordt vergemakkelijkt. De via de 
EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot 
doel:

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om gebruik te maken van het Europese innovatiescorebord en het regionale 
innovatiescorebord, aangezien dit officiële EU-instrumenten zijn die definiëren welke regio’s 
en landen onderpresteren op het gebied van onderzoek en innovatie.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale innovatieregeling van het EIT 
(EIT Regional Innovation Scheme, EIT 
RIS), die door het EIT wordt aangestuurd 
en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot 
op heden op vrijwillige basis gerund. 
Vanaf 2021 zal het EIT RIS een integraal 
onderdeel worden van de meerjarige 
strategie van de KIG’s. Het EIT zal advies 

De regionale innovatieregeling van het EIT 
(EIT Regional Innovation Scheme, EIT 
RIS), die door het EIT wordt aangestuurd 
en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot 
op heden op vrijwillige basis gerund. 
Vanaf 2021 wordt het EIT RIS een 
verplicht en integraal onderdeel van de 
meerjarige strategieën van de KIG’s. Het 



PE650.625v01-00 90/186 AM\1204114NL.docx

NL

en steun aan de KIG’s blijven verlenen bij 
de voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën. De EIT 
RIS-activiteiten zullen worden voortgezet 
met verbeterde steun voor de 
innovatiecapaciteit van landen en regio’s 
die op het gebied van innovatie 
onderpresteren. Het EIT-budget voor de 
uitvoering van EIT RIS-activiteiten zal ten 
minste 10 % van de totale financiële steun 
van het EIT voor de KIG’s bedragen, 
waardoor het aantal KIG-partners uit de 
beoogde regio’s zal toenemen. De via de 
EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot 
doel:

EIT zorgt ervoor dat de RIS-activiteiten 
worden gebruikt als brug i) naar relevante 
strategieën voor slimme specialisatie op 
het gebied van onderzoek en innovatie om 
zo andere investeringen, en met name 
ESI-middelen te katalyseren en ii) naar de 
integratie van potentiële nieuwe partners 
om zo de geografische dekking van de 
KIG’s uit te breiden. Het EIT zal advies en 
steun aan de KIG’s blijven verlenen bij de 
voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën. De EIT 
RIS-activiteiten zullen worden voortgezet 
met verbeterde steun voor de 
innovatiecapaciteit van landen met geringe 
O&I-prestaties, alsook van landen met 
gematigde en bescheiden 
innovatieprestaties, teneinde hun 
integratie in de KIG’s te bevorderen. Het 
EIT-budget voor de uitvoering van EIT 
RIS-activiteiten zal ten minste 15% van de 
totale financiële steun van het EIT voor de 
KIG’s bedragen, waardoor het aantal KIG-
partners uit de beoogde regio’s zal 
toenemen. De via de EIT RIS gesteunde 
activiteiten hebben tot doel:

Or. en

Motivering

De RIS dient te beschikken over gepaste financiering, aangezien zij geldt voor zeer 
omvangrijk geografisch gebied dat 17 EU-landen omvat.

Amendement 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale innovatieregeling van het EIT 
(EIT Regional Innovation Scheme, EIT 
RIS), die door het EIT wordt aangestuurd 
en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot 

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

op heden op vrijwillige basis gerund. 
Vanaf 2021 wordt het EIT RIS een 
verplicht en integraal onderdeel van de 
meerjarige strategieën van de KIG’s. Het 
EIT zorgt ervoor dat de RIS-activiteiten 
worden gebruikt als brug i) naar relevante 
strategieën voor slimme specialisatie op 
het gebied van onderzoek en innovatie om 
zo andere investeringen, en met name 
ESI-middelen te katalyseren en ii) naar de 
integratie van potentiële nieuwe partners 
om zo de geografische dekking van de 
KIG’s uit te breiden. Het EIT blijft advies 
en steun aan de KIG’s verlenen bij de 
voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën, zodat deze 
de innovatiecapaciteit steunen van landen 
en regio’s, met inbegrip van ultraperifere 
regio’s, die op het gebied van innovatie 
onderpresteren en die beperkt deelnemen 
aan de activiteiten van KIG’s. Het EIT-
budget voor de uitvoering van EIT RIS-
activiteiten bedraagt tussen de 10 en 15 % 
van de totale financiële steun van het EIT 
voor de KIG’s, waardoor de toename van 
het aantal KIG-partners uit de beoogde 
regio’s wordt vergemakkelijkt. De via de 
EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot 
doel:

Or. en

Amendement 256
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regionale innovatieregeling van het EIT 
(EIT Regional Innovation Scheme, EIT 
RIS), die door het EIT wordt aangestuurd 
en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot 
op heden op vrijwillige basis gerund. 

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

Vanaf 2021 zal het EIT RIS een integraal 
onderdeel worden van de meerjarige 
strategie van de KIG’s. Het EIT zal advies 
en steun aan de KIG’s blijven verlenen bij 
de voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën. De EIT 
RIS-activiteiten zullen worden voortgezet 
met verbeterde steun voor de 
innovatiecapaciteit van landen en regio’s, 
met inbegrip van ultraperifere regio’s, die 
op het gebied van innovatie 
onderpresteren. Het EIT-budget voor de 
uitvoering van EIT RIS-activiteiten zal ten 
minste 10 % van de totale financiële steun 
van het EIT voor de KIG’s bedragen, 
waardoor het aantal KIG-partners uit de 
beoogde regio’s zal toenemen. De via de 
EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot 
doel:

Or. en

Amendement 257
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

onderpresteren om hun integratie in en 
deelname aan de KIG’s te bevorderen en 
zo de pan-Europese dekking van het EIT 
te vergroten. De via de EIT RIS gesteunde 
activiteiten hebben tot doel:

Or. en

Amendement 258
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De regionale innovatieregeling van het EIT 
(EIT Regional Innovation Scheme, EIT 
RIS), die door het EIT wordt aangestuurd 
en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot 
op heden op vrijwillige basis gerund. 
Vanaf 2021 zal het EIT RIS een integraal 
onderdeel worden van de meerjarige 
strategie van de KIG’s. Het EIT zal advies 
en steun aan de KIG’s blijven verlenen bij 
de voorbereiding en de uitvoering van 
meerjarige EIT RIS-strategieën. De EIT 
RIS-activiteiten zullen worden voortgezet 
met verbeterde steun voor de 
innovatiecapaciteit van landen en regio’s 
die op het gebied van innovatie 
onderpresteren. Het EIT-budget voor de 
uitvoering van EIT RIS-activiteiten zal 
maximaal 15 % van de totale financiële 
steun van het EIT voor de KIG’s bedragen, 
waardoor het aantal KIG-partners uit de 
beoogde regio’s zal toenemen. De via de 
EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot 
doel:

Or. en
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Amendement 259
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 3 – punt 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– nieuwe partners voor de EIT-
KIG’s aan te trekken, de geografische 
dekking van de EIT-KIG’s te vergroten, 
mede door middel van innovatiehubs, en 
lokale innovatie-ecosystemen te koppelen 
aan pan-Europese innovatie-ecosystemen 
via de samenwerking met EIT-KIG’s en 
hun colocatiecentra.

Or. en

Amendement 261
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Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 3 – punt 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– lokale innovatie-ecosystemen te 
koppelen aan pan-Europese innovatie-
ecosystemen door nieuwe partners voor de 
EIT-KIG’s aan te trekken, de 
geografische dekking van de EIT-KIG’s te 
vergroten en door samenwerking met EIT-
KIG’s en hun colocatiecentra;

Or. en

Amendement 262
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– aanvullende private en publieke 
financiering te benutten.

Or. en

Amendement 263
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Om de tekst te stroomlijnen, wordt dit tekstdeel opgenomen in de eerste alinea van punt 2.

Amendement 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de KIG’s beter te integreren in de 
lokale innovatie-ecosystemen zal elke KIG 
bovendien een strategie moeten 
ontwikkelen en uitvoeren om de 
betrekkingen met regionale en lokale 

Het EIT vergroot zijn regionale impact 
verder door meer openheid van de KIG’s 
ten aanzien van een breed scala van pan-
Europese potentiële partners en 
belanghebbenden, een evenwichtige 
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innovatieactoren aan te halen. Het EIT zal 
actief toezicht houden op de uitvoering 
van die strategie. Er moet een 
“plaatsgebonden” benadering van 
innovatie die voortbouwt op de 
colocatiecentra (en EIT RIS) van de 
KIG’s, worden geïntegreerd in de 
meerjarige strategie en het businessplan 
van de KIG’s, zodat hun rol als 
toegangspoort voor toegang tot een KIG 
en interactie met partners op dezelfde 
locatie ten volle kan worden benut. De 
KIG’s moeten links leggen met lokale 
strategieën voor slimme specialisatie en 
met de activiteiten van relevante 
thematische platforms en interregionale 
initiatieven, met inbegrip van de 
beheersautoriteiten van de ESI-fondsen. 
Het EIT zal ook nagaan hoe de 
colocatiecentra functioneren en hoe ze zich 
in de lokale innovatie-ecosystemen 
integreren.

geografische dekking, een versterkte 
verspreiding en exploitatie van resultaten 
en een beter geformuleerde regionale 
strategie voor de KIG’s. Bij de selectie van 
projecten en partners geven de KIG’s na 
de beoordeling daarvan op basis van 
excellentie, wanneer dat strikt 
noodzakelijk is om een keuze te maken uit 
gelijkwaardige voorstellen, voorrang aan 
voorstellen die:

– betrekking hebben op een groter aantal 
regio’s en landen met geringe O&I-
prestaties volgens het Europese 
innovatiescorebord en het regionale 
innovatiescorebord, alsook op landen 
waar verbredende maatregelen worden 
genomen, zoals bepaald door Horizon 
Europa;
– een groter aantal regio’s of landen 
omvatten die nog niet deelnemen aan de 
KIG;
– betrekking hebben op regio’s en landen 
die toezeggen bij te dragen met ESI-
middelen.
KIG’s zorgen ook voor betere integratie in 
de lokale innovatie-ecosystemen door 
middel van innovatiehubs, die als 
aanknooppunt moeten dienen voor de 
interactie met lokale spelers en 
deelnemers aan de kennisdriehoek. De 
innovatiehubs kunnen helpen om 
synergieën tot stand te brengen, lokale 
netwerken te internationaliseren, 
mogelijkheden voor financiering en 
projecten te ontdekken, 
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overheidsinstanties te adviseren over de 
complementariteit van activiteiten en 
ondersteuning te bieden aan 
begunstigden. Innovatiehubs kunnen 
eveneens uitgroeien tot regionale 
colocatiecentra.
Daarnaast moet elke KIG een meerjarige 
strategie ontwikkelen en uitvoeren, die 
wordt opgenomen in haar businessplan, 
om de betrekkingen met regionale en 
lokale innovatieactoren aan te halen. De 
KIG’s moeten, waar relevant, links 
aantonen met strategieën voor slimme 
specialisatie en met de activiteiten van 
thematische platforms en interregionale 
initiatieven, met inbegrip van de 
beheersautoriteiten van de ESI-fondsen. 
Het EIT houdt continu toezicht op de 
uitvoering van deze territoriale 
strategieën, met inbegrip van het 
hefboomeffect op de ESI-fondsen. Het 
EIT gaat ook na hoe de colocatiecentra 
functioneren en hoe ze zich in de lokale 
innovatie-ecosystemen integreren.

Or. en

Amendement 265
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

De selectie en oprichting van nieuwe KIG’s wordt uitgesteld tot de crisisperiode kan worden 
geëvalueerd.
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Amendement 266
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om nieuwe wereldwijde uitdagingen te 
helpen aangaan, zal het EIT op prioritaire 
gebieden nieuwe KIG’s opstarten die zijn 
geselecteerd op basis van criteria die — 
naast andere aspecten — de relevantie 
ervan voor de beleidsprioriteiten van 
Horizon Europa beoordelen, evenals het 
potentieel en de toegevoegde waarde ervan 
via het EIT-model. Bij het opstarten van 
nieuwe KIG’s zal rekening worden 
gehouden met de strategische planning van 
Horizon Europa en het budget dat voor de 
periode 2021-2027 aan het EIT is 
toegewezen. De in bijlage III bij de 
[verordening betreffende Horizon Europa] 
vastgestelde selectiecriteria voor Europese 
partnerschappen zullen in de KIG-oproep 
tot het indienen van voorstellen worden 
opgenomen en tijdens de evaluatie worden 
beoordeeld.

Om nieuwe wereldwijde uitdagingen te 
helpen aangaan, zal het EIT open en 
transparante oproepen tot het indienen 
van voorstellen doen voor het oprichten 
van nieuwe KIG’s op geselecteerde 
thematische gebieden op basis van criteria 
die — naast andere aspecten — de 
toegevoegde waarde voor de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen en de 
beleidsprioriteiten van de EU beoordelen, 
met name de verlaging van emissies met 
het oog op de bewerkstelliging van 
broeikasgasneutraliteit tegen 2040 en de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling, evenals het 
potentieel en de toegevoegde waarde ervan 
via het EIT-model. Bij het opstarten van 
nieuwe KIG’s wordt rekening gehouden 
met de strategische planning van Horizon 
Europa en het budget dat voor de 
periode 2021-2027 aan het EIT is 
toegewezen. De in bijlage III bij de 
[verordening betreffende Horizon Europa] 
en artikel 9 van de EIT-verordening 
vastgestelde selectiecriteria voor Europese 
partnerschappen worden in de KIG-oproep 
tot het indienen van voorstellen 
opgenomen en tijdens de evaluatie 
beoordeeld.

Or. en

Amendement 267
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op basis van een voorstel van de raad van 
bestuur van het EIT en een analyse van dat 
voorstel wordt voorgesteld in 2022 een 
eerste KIG op het gebied van de culturele 
en creatieve sector op te starten met een in 
2021 te publiceren oproep tot het indienen 
van voorstellen en wordt voorgesteld in 
2025 een tweede KIG op het gebied van de 
water-, mariene en maritieme sector op te 
starten (die door de raad van bestuur van 
het EIT is aangemerkt als prioritair 
gebied) met een in 2024 te publiceren 
oproep tot het indienen van voorstellen.

Or. en

Amendement 268
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op basis van een voorstel van de raad van 
bestuur van het EIT betreffende potentiële 
toekomstige thematische gebieden en 
maatschappelijke uitdagingen en een 
analyse van dat voorstel zal in 2024 een 
eerste KIG op het gebied van de culturele 
en creatieve sector worden opgestart met 
een in 2023 te publiceren oproep tot het 
indienen van voorstellen. Dit prioritaire 
gebied heeft de sterkste complementariteit 
met de acht reeds door het EIT opgestarte 
KIG’s en met de potentiële prioritaire 
gebieden voor andere in het kader van 
Horizon Europa op te starten Europese 
partnerschappen. De culturele en creatieve 
sector is een gebied met een groot 
groeipotentieel, veel initiatieven aan de 
basis en een grote aantrekkingskracht voor 
de burgers. De sector is sterk verweven 
met de lokale en regionale ecosystemen. 
De sector is van nature gefragmenteerd en 
innovatoren of oprichters van bedrijven 
moeten hun vaardigheden op het gebied 
van ondernemerschap en innovatie 
verbeteren. Deze knelpunten kunnen het 
best door een KIG worden verholpen, 
omdat KIG’s naar integratie binnen de 
kennisdriehoek streven, over een 
langetermijnperspectief beschikken en voor 
een plaatsgebonden benadering kiezen. Een 
factsheet met een samenvatting van de 
uitdagingen voor de culturele en creatieve 
sector en het verwachte effect van de 
toekomstige KIG is opgenomen in 
bijlage 1B bij deze SIA.

Or. en

Motivering

Aangezien de gevolgen op middellange termijn van de COVID-crisis nog moeten blijken, moet 
de start van de eerste nieuwe KIG worden uitgesteld tot 2024 om een beter overzicht te 
hebben van de resterende financiële middelen en de toekomstige behoeften.



PE650.625v01-00 102/186 AM\1204114NL.docx

NL

Amendement 269
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De culturele en creatieve sector heeft als 
prioritair gebied de sterkste 
complementariteit met de acht reeds door 
het EIT opgestarte KIG’s, alsook met de 
potentiële prioritaire gebieden voor 
andere in het kader van Horizon Europa 
op te starten Europese partnerschappen. 
De culturele en creatieve sector is een 
gebied met een groot groeipotentieel, veel 
initiatieven aan de basis en een grote 
aantrekkingskracht voor de burgers. De 
sector is sterk verweven met de lokale en 
regionale ecosystemen. De sector is echter 
nog steeds erg gefragmenteerd en het 
ontbreekt innovatoren en oprichters van 
bedrijven aan de nodige vaardigheden op 
het gebied van ondernemerschap en 
innovatie. Eventuele knelpunten die zich 
voordoen, kunnen het best door een KIG 
worden verholpen, omdat KIG’s naar 
integratie binnen de kennisdriehoek 
streven, over een langetermijnperspectief 
beschikken en voor een plaatsgebonden 
benadering kiezen. Een factsheet met een 
samenvatting van de uitdagingen voor de 
culturele en creatieve sector en het 
verwachte effect van de toekomstige KIG 
is opgenomen in bijlage 1B bij deze SIA.

Or. en

Amendement 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prioritaire gebied water-, mariene en 
maritieme sector en ecosystemen beslaat 
een breed scala aan traditionele en 
opkomende economische sectoren, die 
intrinsiek zijn verbonden met een milieu- 
en natuurlijk kapitaal dat onder druk 
staat. Dit gebied zal een cruciale rol 
spelen bij het zorgen voor een 
klimaatneutrale, duurzame en 
concurrerende Unie in uiterlijk 2050, 
aangezien nieuwe technologieën en de 
noodzaak om de economie koolstofvrij te 
maken leiden tot een groter gebruik en 
een uitgebreidere exploitatie van mariene 
en aquatische hulpbronnen. Zeeën, 
oceanen en binnenwateren spelen een 
centrale rol in klimaatprocessen, ten 
aanzien van de menselijke gezondheid en 
het menselijk welzijn en bij de 
voedselvoorziening, het behoud van 
biodiversiteit, kritieke ecosysteemdiensten, 
hernieuwbare energie en andere 
hulpbronnen. Door afvalwaterzuivering 
wordt het energieverbruik gereduceerd, 
evenals de aanwezigheid van pathogene 
bacteriën tijdens de ontwatering van 
zuiveringsslib, en wordt de efficiëntie en 
kwaliteit van zuiveringsinstallaties in 
algemene zin verbeterd. Dit prioritaire 
gebied vult de acht bestaande KIG’s aan. 
Een factsheet met een samenvatting van 
de uitdagingen voor de watersector en het 
verwachte effect van de toekomstige KIG 
is opgenomen in bijlage 1B (nieuw) bij dit 
besluit.

Or. en

Amendement 271
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Indien er naast de EIT-begroting extra 
begrotingsmiddelen beschikbaar komen, 
kunnen er ook andere KIG’s worden 
geselecteerd, rekening houdend met de 
prioritaire gebieden in het voorstel van de 
raad van bestuur van het EIT, de in het 
strategische onderzoeks- en innovatieplan 
van Horizon Europa vast te stellen 
prioritaire gebieden en met de criteria voor 
de selectie van Europese partnerschappen, 
met name openheid, transparantie, 
Europese meerwaarde, samenhang en 
synergie. De criteria voor de selectie van 
nieuwe KIG’s zullen in overeenstemming 
worden gebracht met die van Horizon 
Europa. Ze zullen ook de verwezenlijking 
van beleidsprioriteiten van de EU 
ondersteunen, zoals missies en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 272
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op basis van de tussentijdse evaluatie van 
het EIT en de KIG’s en van de resterende 
begrotingsmiddelen zou in 2026 een 
tweede nieuwe KIG kunnen worden 
opgestart met een in 2025 te publiceren 
oproep tot het indienen van voorstellen, 
nadat bijlage 1A is gewijzigd om een 
nieuw prioritair gebied/nieuwe prioritaire 
gebieden toe te voegen. Het prioritaire 
gebied zal/de prioritaire gebieden zullen 
worden geselecteerd in het licht van de 
voorstellen van de raad van bestuur van het 
EIT. Bij deze voorstellen zal rekening 
worden gehouden met de in het 
strategische onderzoeks- en innovatieplan 
van Horizon Europa vast te stellen 
prioritaire gebieden en met de criteria voor 
de selectie van Europese partnerschappen, 
met name openheid, transparantie, 
Europese meerwaarde, samenhang en 
synergie. De criteria voor de selectie van 
nieuwe KIG’s zullen in overeenstemming 
worden gebracht met die van Horizon 
Europa en worden gebaseerd op artikel 9 
van de EIT-verordening. Ze zullen ook de 
verwezenlijking van beleidsprioriteiten van 
de EU ondersteunen, zoals missies en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, de Europese Green Deal en 
daaraan verbonden verlaging van de 
emissies voor het bereiken van 
broeikasgasneutraliteit. Er kunnen nog 
andere nieuwe KIG’s worden geselecteerd, 
mits er extra begrotingsmiddelen — naast 
die van het EIT — beschikbaar komen.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.1 – punt 3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op basis van de voorgestelde begroting 
voor het EIT zou in 2026 een tweede 
nieuwe KIG kunnen worden opgestart met 
een in 2025 te publiceren oproep tot het 
indienen van voorstellen. Hiertoe 
beoordeelt de Commissie uiterlijk in 2023 
de relevantie van de mogelijke prioritaire 
gebieden en dient zij een voorstel in tot 
wijziging van bijlage 1A en bijlage 1B, 
rekening houdend met de bijdrage van de 
raad van bestuur van het EIT en het 
strategisch planningsproces van Horizon 
Europa. Bij dit voorstel zal rekening 
worden gehouden met de in het 
strategische onderzoeks- en innovatieplan 
van Horizon Europa vast te stellen 
prioritaire gebieden en met de criteria voor 
de selectie van Europese partnerschappen, 
met name openheid, transparantie, 
Europese meerwaarde, samenhang en 
synergie. De criteria voor de selectie van 
nieuwe KIG’s zullen in overeenstemming 
worden gebracht met die van Horizon 
Europa. Ze zullen ook de verwezenlijking 
van beleidsprioriteiten van de EU 
ondersteunen, zoals missies en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling. Er kunnen nog andere 
nieuwe KIG’s worden geselecteerd, als er 
extra begrotingsmiddelen — naast die van 
het EIT — beschikbaar komen.

Or. en

Motivering

Het prioritaire gebied voor een tweede toekomstige KIG kan momenteel nog niet worden 
vastgesteld; hierover moet later worden beslist, wanneer de gevolgen van de COVID-crisis 
eenmaal duidelijk zijn.

Amendement 274
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 275
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT dient in samenwerking met de 
Commissie een proefproject te ontwerpen 
en op te starten ter bevordering van de 
ontwikkeling van de innovatiecapaciteit in 
het hoger onderwijs. Dat proefproject zal 
vanaf 2021 via de KIG’s worden 
uitgevoerd. Door de integratie binnen de 
kennisdriehoek heeft het EIT de 
aanhoudende kloof tussen hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie helpen 
overbruggen. Het EIT en de KIG’s zijn 
met name een belangrijk instrument voor 
de ontwikkeling van menselijk kapitaal 
doordat zij zich specifiek richten op 
onderwijs in ondernemerschap. Het effect 
van het EIT mag niet beperkt blijven tot de 
partners van de KIG’s.

Or. en

Amendement 276
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 277
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om innovatie op grotere schaal te 
ondersteunen moeten de instellingen voor 
hoger onderwijs in Europa innovatief en 
ondernemingsgezind zijn in hun 
benadering van onderwijs en onderzoek en 
in hun samenwerking met het bedrijfsleven 
en het ruimere lokale en regionale 
innovatie-ecosysteem, met inbegrip van het 
maatschappelijk middenveld, openbare 
instellingen en organisaties uit de derde 
sector, alsook met andere 
belanghebbenden, waarbij zij met name 
aandacht moeten besteden aan 
gendergelijkheid en de inclusie van 
personen met een migratieachtergrond of 
een handicap.

Het EIT dient in samenwerking met de 
Commissie en op basis van de input van 
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de KIG’s een proefproject te ontwerpen en 
op te starten ter bevordering van de 
ontwikkeling van de innovatie- en 
ondernemingscapaciteit in het hoger 
onderwijs. Dat proefproject zal vanaf 
2021 via de KIG’s worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 278
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten worden door het EIT via de 
KIG’s op een open, transparante en 
doelgerichte manier uitgevoerd om de 
innovatie- en ondernemingscapaciteit in 
het hoger onderwijs te vergroten, met 
name van instellingen voor hoger 
onderwijs die nog geen KIG-partner zijn 
in de innovatiewaardeketens en -
ecosystemen. Deze activiteiten vormen een 
aanvulling op de activiteiten van het EIT 
op het gebied van onderwijs als 
kernonderdeel van de KIG-activiteiten ter 
bevordering van de integratie binnen de 
kennisdriehoek, met name door deze meer 
open en toegankelijk te maken voor niet-
partners van de KIG’s. Het proefproject 
moet onder meer betrekking hebben op: 
de uitwisseling en toepassing van beste 
praktijken met betrekking tot de integratie 
van de kennisdriehoek (met inbegrip van 
organisatorisch leren, coaching en 
mentorschap); de ontwikkeling van 
actieplannen voor het aanpakken van 
behoeften die op bepaalde gebieden zijn 
vastgesteld, zoals innovatiemanagement, 
het oprichten en ontwikkelen van 
startende ondernemingen, ingebouwde 
duurzaamheid en klimaatneutraliteit, 
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technologieoverdracht inclusief het 
beheer van intellectuele-
eigendomsrechten, personeels- en 
organisatiemanagement (waaronder het 
dichten van de genderkloof en de 
toepassing van genderbenaderingen bij 
innovatie), en de omgang met (lokale) 
belanghebbenden en maatschappelijke 
organisaties; en de uitvoering van 
actieplannen voor de ontwikkeling van 
innovatieve capaciteit en de follow-up 
daarvan. Bij deze activiteiten moeten ook 
andere deelnemers aan de kennisdriehoek 
worden betrokken (bijv. instellingen voor 
beroepsonderwijs en -opleiding, 
organisaties voor onderzoek en 
technologie, kmo’s en start-ups). Het EIT 
biedt gerichte begeleiding, expertise en 
coaching aan de deelnemende 
instellingen voor hoger onderwijs en 
bevordert tezelfdertijd een nauwere 
samenwerking tussen KIG’s in het kader 
van dit initiatief.
De KIG’s integreren hun activiteiten om 
de innovatie- en ondernemingscapaciteit 
van de instellingen voor hoger onderwijs 
te versterken in hun meerjarige strategie 
en brengen aan het EIT verslag uit over 
deze activiteiten.
De impact van het EIT zou verder reiken 
dan de KIG’s en bijdragen tot de kerntaak 
van het EIT, namelijk maatschappelijke 
uitdagingen aanpakken en duurzame 
economische ontwikkeling en 
concurrentievermogen stimuleren door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten te 
versterken conform de doelstellingen van 
Horizon Europa om de ondernemers- en 
innovatievaardigheden in het kader van een 
leven lang leren te bevorderen, daarbij te 
allen tijde rekening houdend met de 
genderdimensie en aspecten van 
klimaatneutraliteit.

Or. en
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Amendement 279
Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten worden door het EIT via de 
KIG’s, waar mogelijk samen met lokale 
belanghebbenden en maatschappelijke 
organisaties, op een open, transparante en 
doelgerichte manier uitgevoerd om de 
innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs 
te vergroten en zo een groter aantal 
instellingen voor hoger onderwijs in de 
innovatiewaardeketens en -ecosystemen in 
de gehele Unie te integreren. Deze 
activiteiten zullen het onderwijs verder 
moeten integreren in de kennisdriehoek 
van elk van de KIG’s, met name door deze 
meer open en toegankelijk te maken voor 
niet-partners van de KIG’s. De KIG’s 
integreren hun activiteiten om de 
innovatiecapaciteit van de instellingen 
voor hoger onderwijs te versterken in hun 
meerjarige strategie en brengen aan het 
EIT verslag uit over deze activiteiten. Het 
EIT zorgt ervoor dat de activiteiten verder 
reiken dan de KIG’s en bijdragen tot de 
kerntaak van het EIT, namelijk duurzame 
economische groei en 
concurrentievermogen in Europa 
stimuleren door de innovatiecapaciteit van 
de lidstaten te versterken conform de 
doelstellingen van Horizon Europa om de 
ondernemers- en innovatievaardigheden in 
het kader van een leven lang leren te 
bevorderen, te allen tijde rekening 
houdend met de genderdimensie.

Or. en

Motivering

Het EIT moet een sturende rol ten aanzien van de KIG’s blijven vervullen, en er daarbij voor 
zorgen dat de activiteiten door de verschillende KIG’s op samenhangende wijze worden 
uitgevoerd.
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Amendement 280
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 281
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIT-steun zal voortbouwen op 
beleidsinitiatieven zoals het HEInnovate-
kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal 
lidstaten en instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele EU hun waarde 
hebben bewezen. Het EIT zal de 
ondersteunende activiteiten in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
ontwerpen en voor samenhang en 
complementariteit zorgen met relevante 
activiteiten in het kader van Horizon 
Europa, Erasmus en andere programma’s. 
De specifieke details van het 
uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de 
eerste drie jaar verder worden ontwikkeld 
en verfijnd en tijdens deze proeffase 
worden gemonitord en geëvalueerd, 
voordat ze verder worden opgeschaald.

De EIT-steun zal voortbouwen op 
beleidsinitiatieven zoals het HEInnovate-
kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal 
lidstaten en instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele EU hun waarde 
hebben bewezen. Het EIT zal de 
ondersteunende activiteiten ontwerpen in 
nauwe samenwerking met de Commissie 
en op basis van de input van de KIG’s, en 
daarbij zorg dragen voor volledige 
samenhang en complementariteit met 
relevante activiteiten in het kader van 
Horizon Europa, Erasmus en andere 
programma’s. De specifieke details van het 
uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de 
eerste drie jaar van het proefproject verder 
worden ontwikkeld en verfijnd en zullen 
daarbij worden gemonitord. Op basis van 
de uitkomsten van een evaluatie door 
onafhankelijke externe deskundigen zal 
de raad van bestuur besluiten of de proef 
moet worden voortgezet, opgeschaald of 
beëindigd.

_________________ _________________
4 HEInnovate is een door de Europese 
Commissie en de OESO ontwikkeld 
beleidskader. HEInnovate biedt 
instellingen voor hoger onderwijs een 
methodologie om gebieden met ruimte 
voor de verdere ontwikkeling van 
innovatiecapaciteit op te sporen en om 
relevante strategieën en acties te 
ontwikkelen met het oog op het gewenste 
effect. HEInnovate is gebaseerd op 
deugdelijke methodologische gegevens met 
acht gebieden voor 
capaciteitsontwikkeling: leiderschap en 
bestuur; digitale transformatie; 
organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op 
het gebied van ondernemerschap; het 
voorbereiden en ondersteunen van 
ondernemers; uitwisseling van kennis; 
internationalisering; en het meten van 

4 HEInnovate is een door de Europese 
Commissie en de OESO ontwikkeld 
beleidskader. HEInnovate biedt 
instellingen voor hoger onderwijs een 
methodologie om gebieden met ruimte 
voor de verdere ontwikkeling van 
innovatiecapaciteit op te sporen en om 
relevante strategieën en acties te 
ontwikkelen met het oog op het gewenste 
effect. HEInnovate is gebaseerd op 
deugdelijke methodologische gegevens met 
acht gebieden voor 
capaciteitsontwikkeling: leiderschap en 
bestuur; digitale transformatie; 
organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op 
het gebied van ondernemerschap; het 
voorbereiden en ondersteunen van 
ondernemers; uitwisseling van kennis; 
internationalisering; en het meten van 
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effecten. De OESO heeft een aantal op 
HEInnovate gebaseerde landenverslagen 
gepubliceerd, zie OECD Skills Studies 
series op https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

effecten. De OESO heeft een aantal op 
HEInnovate gebaseerde landenverslagen 
gepubliceerd, zie OECD Skills Studies 
series op https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

5 Het Regional Innovation Impact 
Assessment Framework (RIIA) is door de 
Europese Commissie ontwikkeld als een 
eerste stap om het innovatie-effect van 
universiteiten te beoordelen via de 
uitwerking van op meeteenheden 
gebaseerde casestudy’s. De beoordeling 
van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via 
het RIIA-kader) kan potentieel worden 
gekoppeld aan op innovatieprestaties 
gebaseerde financieringsinstrumenten op 
regionaal, nationaal of EU-niveau.

5 Het Regional Innovation Impact 
Assessment Framework (RIIA) is door de 
Europese Commissie ontwikkeld als een 
eerste stap om het innovatie-effect van 
universiteiten te beoordelen via de 
uitwerking van op meeteenheden 
gebaseerde casestudy’s. De beoordeling 
van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via 
het RIIA-kader) kan potentieel worden 
gekoppeld aan op innovatieprestaties 
gebaseerde financieringsinstrumenten op 
regionaal, nationaal of EU-niveau.

Or. en

Amendement 282
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIT-steun zal voortbouwen op 
beleidsinitiatieven zoals het HEInnovate-
kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal 
lidstaten en instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele EU hun waarde 
hebben bewezen. Het EIT zal de 
ondersteunende activiteiten in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
ontwerpen en voor samenhang en 
complementariteit zorgen met relevante 
activiteiten in het kader van Horizon 
Europa, Erasmus en andere programma’s. 
De specifieke details van het 
uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de 
eerste drie jaar verder worden ontwikkeld 
en verfijnd en tijdens deze proeffase 
worden gemonitord en geëvalueerd, 
voordat ze verder worden opgeschaald.

De EIT-steun zal voortbouwen op 
beleidsinitiatieven zoals het HEInnovate-
kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal 
lidstaten en instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele EU hun waarde 
hebben bewezen. Het EIT zal de 
ondersteunende activiteiten in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
ontwerpen en voor samenhang en 
complementariteit zorgen met relevante 
activiteiten in het kader van Horizon 
Europa, Erasmus en andere programma’s. 
De specifieke details van het 
uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de 
eerste drie jaar verder worden ontwikkeld 
en verfijnd en tijdens deze proeffase 
worden gemonitord en geëvalueerd, 
voordat ze verder worden opgeschaald.
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_________________ _________________
4 HEInnovate is een door de Europese 
Commissie en de OESO ontwikkeld 
beleidskader. HEInnovate biedt 
instellingen voor hoger onderwijs een 
methodologie om gebieden met ruimte 
voor de verdere ontwikkeling van 
innovatiecapaciteit op te sporen en om 
relevante strategieën en acties te 
ontwikkelen met het oog op het gewenste 
effect. HEInnovate is gebaseerd op 
deugdelijke methodologische gegevens met 
acht gebieden voor 
capaciteitsontwikkeling: leiderschap en 
bestuur; digitale transformatie; 
organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op 
het gebied van ondernemerschap; het 
voorbereiden en ondersteunen van 
ondernemers; uitwisseling van kennis; 
internationalisering; en het meten van 
effecten. De OESO heeft een aantal op 
HEInnovate gebaseerde landenverslagen 
gepubliceerd, zie OECD Skills Studies 
series op https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

4 HEInnovate is een door de Europese 
Commissie en de OESO ontwikkeld 
beleidskader. HEInnovate biedt 
instellingen voor hoger onderwijs een 
methodologie om gebieden met ruimte 
voor de verdere ontwikkeling van 
innovatiecapaciteit op te sporen en om 
relevante strategieën en acties te 
ontwikkelen met het oog op het gewenste 
effect. HEInnovate is gebaseerd op 
deugdelijke methodologische gegevens met 
acht gebieden voor 
capaciteitsontwikkeling: leiderschap en 
bestuur; digitale transformatie; 
organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op 
het gebied van ondernemerschap; het 
voorbereiden en ondersteunen van 
ondernemers; uitwisseling van kennis; 
internationalisering; en het meten van 
effecten. De OESO heeft een aantal op 
HEInnovate gebaseerde landenverslagen 
gepubliceerd, zie OECD Skills Studies 
series op https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

5 Het Regional Innovation Impact 
Assessment Framework (RIIA) is door de 
Europese Commissie ontwikkeld als een 
eerste stap om het innovatie-effect van 
universiteiten te beoordelen via de 
uitwerking van op meeteenheden 
gebaseerde casestudy’s. De beoordeling 
van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via 
het RIIA-kader) kan potentieel worden 
gekoppeld aan op innovatieprestaties 
gebaseerde financieringsinstrumenten op 
regionaal, nationaal of EU-niveau.

5 Het Regional Innovation Impact 
Assessment Framework (RIIA) is door de 
Europese Commissie ontwikkeld als een 
eerste stap om het innovatie-effect van 
universiteiten te beoordelen via de 
uitwerking van op meeteenheden 
gebaseerde casestudy’s. De beoordeling 
van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via 
het RIIA-kader) kan potentieel worden 
gekoppeld aan op innovatieprestaties 
gebaseerde financieringsinstrumenten op 
regionaal, nationaal of EU-niveau.

Or. en

Amendement 283
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIT-steun zal voortbouwen op 
beleidsinitiatieven zoals het HEInnovate-
kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal 
lidstaten en instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele EU hun waarde 
hebben bewezen. Het EIT zal de 
ondersteunende activiteiten in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
ontwerpen en voor samenhang en 
complementariteit zorgen met relevante 
activiteiten in het kader van Horizon 
Europa, Erasmus en andere programma’s. 
De specifieke details van het 
uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de 
eerste drie jaar verder worden ontwikkeld 
en verfijnd en tijdens deze proeffase 
worden gemonitord en geëvalueerd, 
voordat ze verder worden opgeschaald.

De EIT-steun zal voortbouwen op 
beleidsinitiatieven zoals het HEInnovate-
kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal 
lidstaten en instellingen voor hoger 
onderwijs in de hele EU hun waarde 
hebben bewezen. Het EIT zal de 
ondersteunende activiteiten in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
ontwerpen en voor samenhang en 
complementariteit zorgen met relevante 
activiteiten in het kader van Horizon 
Europa, Erasmus en andere programma’s. 
De specifieke details van het 
uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de 
eerste drie jaar verder worden ontwikkeld 
en verfijnd en tijdens deze proeffase 
worden gemonitord en geëvalueerd, 
voordat ze verder worden opgeschaald.

_________________ _________________
4 HEInnovate is een door de Europese 
Commissie en de OESO ontwikkeld 
beleidskader. HEInnovate biedt 
instellingen voor hoger onderwijs een 
methodologie om gebieden met ruimte 
voor de verdere ontwikkeling van 
innovatiecapaciteit op te sporen en om 
relevante strategieën en acties te 
ontwikkelen met het oog op het gewenste 
effect. HEInnovate is gebaseerd op 
deugdelijke methodologische gegevens met 
acht gebieden voor 
capaciteitsontwikkeling: leiderschap en 
bestuur; digitale transformatie; 
organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op 
het gebied van ondernemerschap; het 
voorbereiden en ondersteunen van 
ondernemers; uitwisseling van kennis; 
internationalisering; en het meten van 
effecten. De OESO heeft een aantal op 
HEInnovate gebaseerde landenverslagen 
gepubliceerd, zie OECD Skills Studies 
series op https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

4 HEInnovate is een door de Europese 
Commissie en de OESO ontwikkeld 
beleidskader. HEInnovate biedt 
instellingen voor hoger onderwijs een 
methodologie om gebieden met ruimte 
voor de verdere ontwikkeling van 
innovatiecapaciteit op te sporen en om 
relevante strategieën en acties te 
ontwikkelen met het oog op het gewenste 
effect. HEInnovate is gebaseerd op 
deugdelijke methodologische gegevens met 
acht gebieden voor 
capaciteitsontwikkeling: leiderschap en 
bestuur; digitale transformatie; 
organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op 
het gebied van ondernemerschap; het 
voorbereiden en ondersteunen van 
ondernemers; uitwisseling van kennis; 
internationalisering; en het meten van 
effecten. De OESO heeft een aantal op 
HEInnovate gebaseerde landenverslagen 
gepubliceerd, zie OECD Skills Studies 
series op https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

5 Het Regional Innovation Impact 5 Het Regional Innovation Impact 
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Assessment Framework (RIIA) is door de 
Europese Commissie ontwikkeld als een 
eerste stap om het innovatie-effect van 
universiteiten te beoordelen via de 
uitwerking van op meeteenheden 
gebaseerde casestudy’s. De beoordeling 
van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via 
het RIIA-kader) kan potentieel worden 
gekoppeld aan op innovatieprestaties 
gebaseerde financieringsinstrumenten op 
regionaal, nationaal of EU-niveau.

Assessment Framework (RIIA) is door de 
Europese Commissie ontwikkeld als een 
eerste stap om het innovatie-effect van 
universiteiten te beoordelen via de 
uitwerking van op meeteenheden 
gebaseerde casestudy’s. De beoordeling 
van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via 
het RIIA-kader) kan potentieel worden 
gekoppeld aan op innovatieprestaties 
gebaseerde financieringsinstrumenten op 
regionaal, nationaal of EU-niveau.

Or. en

Amendement 284
Ignazio Corrao

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een aansturende en 
coördinerende rol spelen bij de uitvoering 
van en het toezicht op de activiteiten van 
de KIG’s. Er zal bijzondere aandacht 
worden geschonken aan: een inclusieve 
benadering om andere instellingen voor 
hoger onderwijs dan de partners van de 
KIG’s aan te trekken; een interdisciplinaire 
en vakgebiedoverschrijdende benadering, 
en een link met de slimme 
specialisatiestrategie van de Europese 
Commissie, relevante thematische 
platforms en de regionale innovatieregeling 
van het EIT.

Het EIT zal door middel van de raad van 
bestuur een aansturende, 
toezichthoudende en coördinerende rol 
spelen bij de uitvoering van en het toezicht 
op de activiteiten van de KIG’s. Elke KIG 
schenkt bijzondere aandacht aan: een open 
en inclusieve benadering om andere 
instellingen voor hoger onderwijs dan de 
partners van de KIG’s aan te trekken om te 
zorgen voor een zo ruim mogelijke 
geografische dekking; een 
interdisciplinaire en 
vakgebiedoverschrijdende benadering, een 
ruimere participatie van vrouwen in 
sectoren waarin zij 
ondervertegenwoordigd zijn; en een link 
met de strategie voor slimme specialisatie 
van de Europese Commissie, relevante 
thematische platforms, zoals de 
beleidsondersteuningsfaciliteit, en de 
regionale innovatieregeling van het EIT.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat het EIT een aansturende en toezichthoudende rol blijft vervullen met 
betrekking tot de activiteiten van de KIG’s.

Amendement 285
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een aansturende en 
coördinerende rol spelen bij de uitvoering 
van en het toezicht op de activiteiten van 
de KIG’s. Er zal bijzondere aandacht 
worden geschonken aan: een inclusieve 
benadering om andere instellingen voor 
hoger onderwijs dan de partners van de 
KIG’s aan te trekken; een interdisciplinaire 
en vakgebiedoverschrijdende benadering, 
en een link met de slimme 
specialisatiestrategie van de Europese 
Commissie, relevante thematische 
platforms en de regionale innovatieregeling 
van het EIT.

Het EIT zal een aansturende en 
coördinerende rol spelen bij de uitvoering 
van en het toezicht op de activiteiten van 
de KIG’s. Er zal bijzondere aandacht 
worden geschonken aan: een open en 
inclusieve benadering om andere 
instellingen voor hoger onderwijs dan de 
partners van de KIG’s aan te trekken om te 
zorgen voor een ruime geografische 
dekking; een interdisciplinaire en 
vakgebiedoverschrijdende benadering, een 
ruimere participatie van vrouwen, alsook 
van specifieke doelgroepen als migranten 
en maatschappelijk kansarme of 
kwetsbare groepen, zoals personen met 
een handicap; en een link met de slimme 
specialisatiestrategie van de Europese 
Commissie, relevante thematische 
platforms en de regionale innovatieregeling 
van het EIT.

Or. en

Amendement 286
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een aansturende en 
coördinerende rol spelen bij de uitvoering 
van en het toezicht op de activiteiten van 
de KIG’s. Er zal bijzondere aandacht 
worden geschonken aan: een inclusieve 
benadering om andere instellingen voor 
hoger onderwijs dan de partners van de 
KIG’s aan te trekken; een interdisciplinaire 
en vakgebiedoverschrijdende benadering, 
en een link met de slimme 
specialisatiestrategie van de Europese 
Commissie, relevante thematische 
platforms en de regionale innovatieregeling 
van het EIT.

Het EIT zal een aansturende en 
coördinerende rol spelen bij de uitvoering 
van en het toezicht op de activiteiten van 
de KIG’s. Er zal bijzondere aandacht 
worden geschonken aan: een open en 
transparante benadering om andere 
instellingen voor hoger onderwijs dan de 
partners van de KIG’s aan te trekken om te 
zorgen voor een zo ruim mogelijke 
geografische dekking; een 
interdisciplinaire en 
vakgebiedoverschrijdende benadering, een 
ruimere participatie van vrouwen, met 
name in sectoren waarin zij 
ondervertegenwoordigd zijn; en een link 
met de slimme specialisatiestrategie van de 
Europese Commissie, relevante 
thematische platforms en de regionale 
innovatieregeling van het EIT.

Or. en

Amendement 287
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal zijn steun voor de 
ontwikkeling van de innovatiecapaciteit in 
het hoger onderwijs koppelen aan het EIT-
label, dat momenteel wordt toegekend aan 
de onderwijsprogramma’s van de KIG’s. 
Deelnemende instellingen voor hoger 
onderwijs kunnen met name worden 
betrokken bij het gebruik van het EIT-
label. Het EIT zal het EIT-label ook 
uitbreiden tot activiteiten op het gebied van 
een leven lang leren waarbij een bredere 
doelgroep van studenten, lerende 

Het EIT zal zijn steun voor de 
ontwikkeling van de innovatiecapaciteit in 
het hoger onderwijs koppelen aan het EIT-
label, dat momenteel wordt toegekend aan 
de onderwijsprogramma’s van de KIG’s. 
Deelnemende instellingen voor hoger 
onderwijs kunnen met name worden 
betrokken bij het gebruik van het EIT-
label. Het EIT zal de reikwijdte van het 
EIT-label ook uitbreiden tot activiteiten op 
het gebied van een leven lang leren waarbij 
een bredere doelgroep van studenten, 
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volwassenen en instellingen (met inbegrip 
van instellingen voor beroepsonderwijs en 
-opleiding) buiten de KIG’s wordt 
betrokken en bereikt Het gebruik van het 
label buiten de EIT-gemeenschap zal op 
alle niveaus (individueel, programma en 
instelling) een meer structurerend effect 
hebben.

lerende volwassenen en instellingen (met 
inbegrip van instellingen voor 
beroepsonderwijs en -opleiding) buiten de 
KIG’s wordt betrokken en bereikt Het 
gebruik van het label buiten de EIT-
gemeenschap zal naar verwachting op alle 
niveaus (individueel, programma en 
instelling) een meer structurerend effect 
hebben. Het EIT controleert of de 
uitbreiding van de reikwijdte van het EIT-
label van de onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s van de KIG’s 
effectief is.

Or. en

Amendement 288
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal zijn steun voor de 
ontwikkeling van de innovatiecapaciteit in 
het hoger onderwijs koppelen aan het EIT-
label, dat momenteel wordt toegekend aan 
de onderwijsprogramma’s van de KIG’s. 
Deelnemende instellingen voor hoger 
onderwijs kunnen met name worden 
betrokken bij het gebruik van het EIT-
label. Het EIT zal het EIT-label ook 
uitbreiden tot activiteiten op het gebied van 
een leven lang leren waarbij een bredere 
doelgroep van studenten, lerende 
volwassenen en instellingen (met inbegrip 
van instellingen voor beroepsonderwijs en 
-opleiding) buiten de KIG’s wordt 
betrokken en bereikt Het gebruik van het 
label buiten de EIT-gemeenschap zal op 
alle niveaus (individueel, programma en 
instelling) een meer structurerend effect 
hebben.

Het EIT zal zijn steun voor de 
ontwikkeling van de innovatiecapaciteit in 
het hoger onderwijs koppelen aan het EIT-
label, dat momenteel wordt toegekend aan 
de onderwijsprogramma’s van de KIG’s. 
Deelnemende instellingen voor hoger 
onderwijs kunnen met name worden 
betrokken bij het gebruik van het EIT-
label. Het EIT zal het EIT-label ook 
uitbreiden tot activiteiten op het gebied van 
een leven lang leren, beroepsopleidingen, 
scholings-, omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s en MOOC-
activiteiten, waarbij een bredere doelgroep 
van studenten, lerende volwassenen en 
instellingen (met inbegrip van instellingen 
voor beroepsonderwijs en -opleiding) 
buiten de KIG-leden wordt betrokken en 
bereikt. Het gebruik van het label buiten de 
EIT-gemeenschap zal op alle niveaus 
(individueel, programma en instelling) een 
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meer structurerend effect hebben.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De KIG’s voeren hun initiatieven voor het 
hoger onderwijs uit door middel van open 
en transparante oproepen tot het indienen 
van voorstellen. De KIG’s richten zich 
met name op instellingen voor hoger 
onderwijs uit landen met geringe O&I-
prestaties en landen die bescheiden en 
gematigde innovatoren zijn die hun 
innovatie-voetafdruk en hun strategieën 
voor slimme specialisatie willen 
versterken. De EIT-KIG’s wijzen een 
passend budget toe aan deze activiteiten en 
de subsidiabiliteitscriteria die moeten 
worden opgenomen in de oproepen zorgen 
ervoor dat een aanzienlijk aantal 
instellingen voor hoger onderwijs dat 
betrokken is bij de projecten van buiten de 
KIG komt.

Or. en

Motivering

Het bereik van de instellingen voor hoger onderwijs die betrokken zijn bij 
onderwijsinitiatieven van het EIT moet worden uitgebreid naar instellingen die niet 
deelnemen aan KIG’s. De reikwijdte van de maatregel voor hogeronderwijsinstellingen kan 
niet van tevoren worden bepaald; hierover kan pas worden besloten aan de hand van de 
resultaten van een proefproject.

Amendement 290
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
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Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT zal zich met name richten op 
instellingen voor hoger onderwijs uit 
landen en regio’s die gematigde en 
bescheiden innovatoren zijn, en uit andere 
zwak presterende regio’s die hun 
innovatie-voetafdruk en hun strategieën 
voor slimme specialisatie willen 
versterken.

Or. en

Amendement 291
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT zal zich met name richten op 
instellingen voor hoger onderwijs uit 
landen die gematigde en bescheiden 
innovatoren zijn, en uit andere zwak 
presterende regio’s die hun innovatie-
voetafdruk en hun strategieën voor slimme 
specialisatie willen versterken. Het EIT zal 
aan deze maatregel ten minste 40 % van 
het totale aan deze activiteiten toegewezen 
budget toewijzen.

Or. en

Amendement 292
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT richt zich op instellingen voor 
hoger onderwijs in heel de Unie, maar 
met name op instellingen voor hoger 
onderwijs uit landen en regio’s die 
gematigde en bescheiden innovatoren zijn, 
en uit andere zwak presterende regio’s die 
hun innovatie-voetafdruk en hun 
strategieën voor slimme specialisatie 
willen versterken, alsook op die 
instellingen voor hoger onderwijs die nog 
deel uitmaken van de EIT-gemeenschap.

Or. en

Amendement 293
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 294
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 3 – punt 3.3 – punt 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Communicatie 1) Communicatie en verspreiding
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Or. en

Amendement 295
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal zijn communicatie en 
zichtbaarheid versterken. Met een 
toenemend aantal KIG’s en een nieuwe 
actie ter ondersteuning van de 
ondernemerszin van instellingen voor 
hoger onderwijs zal het EIT meer 
inspanningen leveren om zijn erkenning als 
kwaliteitsmerk voor innovatie te vergroten. 
Dit merkbeheer en deze verbeterde 
communicatie zijn vooral ten aanzien van 
de burgers van cruciaal belang, aangezien 
de door het EIT gegenereerde innovaties 
ertoe bijdragen de concrete impact van EU-
investeringen via het Europees 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie aan te tonen. Het EIT zal een 
verbeterde brandingstrategie toepassen 
ten aanzien van zijn belangrijkste 
belanghebbenden (instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
bedrijven enz.) in alle lidstaten en 
daarbuiten, in overeenstemming met de 
benadering van communicatie in het 
kader van Horizon Europa.

Het EIT en de KIG’s versterken hun 
communicatie en zichtbaarheid en passen 
een verbeterde brandingstrategie toe ten 
aanzien van hun belangrijkste 
belanghebbenden (instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
bedrijven, het maatschappelijk 
middenveld, lokale en regionale 
overheden, enz.) in alle lidstaten en 
daarbuiten, in overeenstemming met de 
benadering van communicatie in het 
kader van Horizon Europa. Met een 
toenemend aantal KIG’s en een nieuwe 
actie ter ondersteuning van de innovatie- 
en ondernemingscapaciteit van 
instellingen voor hoger onderwijs zal het 
EIT meer inspanningen leveren om zijn 
erkenning als kwaliteitsmerk voor 
innovatie te vergroten. Dit merkbeheer en 
deze verbeterde communicatie zijn vooral 
ten aanzien van de burgers van cruciaal 
belang, aangezien de door het EIT en de 
KIG’s gegenereerde innovaties ertoe 
bijdragen de concrete impact van EU-
investeringen via het Europees 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie aan te tonen.

Or. en

Amendement 296
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
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Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal zijn communicatie en 
zichtbaarheid versterken. Met een 
toenemend aantal KIG’s en een nieuwe 
actie ter ondersteuning van de 
ondernemerszin van instellingen voor 
hoger onderwijs zal het EIT meer 
inspanningen leveren om zijn erkenning als 
kwaliteitsmerk voor innovatie te vergroten. 
Dit merkbeheer en deze verbeterde 
communicatie zijn vooral ten aanzien van 
de burgers van cruciaal belang, aangezien 
de door het EIT gegenereerde innovaties 
ertoe bijdragen de concrete impact van EU-
investeringen via het Europees 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie aan te tonen. Het EIT zal een 
verbeterde brandingstrategie toepassen ten 
aanzien van zijn belangrijkste 
belanghebbenden (instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
bedrijven enz.) in alle lidstaten en 
daarbuiten, in overeenstemming met de 
benadering van communicatie in het kader 
van Horizon Europa.

Het EIT en de KIG’s zullen hun 
communicatie en zichtbaarheid versterken 
en verbeteren. Met een toenemend aantal 
KIG’s en een nieuwe actie ter 
ondersteuning van de ondernemerszin van 
instellingen voor hoger onderwijs zal het 
EIT meer inspanningen leveren om zijn 
erkenning als kwaliteitsmerk voor 
innovatie te vergroten. Dit merkbeheer en 
deze verbeterde communicatie zijn vooral 
ten aanzien van de burgers van cruciaal 
belang, aangezien de door het EIT 
gegenereerde innovaties ertoe bijdragen de 
concrete impact van EU-investeringen via 
het Europees kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie aan te tonen. Het 
EIT zal een verbeterde brandingstrategie 
toepassen ten aanzien van zijn 
belangrijkste belanghebbenden 
(instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties, bedrijven enz.) in 
alle lidstaten en daarbuiten, in 
overeenstemming met de benadering van 
communicatie in het kader van Horizon 
Europa.

Or. en

Amendement 297
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.3 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een ruimere verspreiding en een beter 
begrip van de door het EIT geboden 

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

mogelijkheden te waarborgen, zal het EIT 
nagaan of het mogelijk is de begeleiding en 
bijstand met betrekking tot de deelname 
aan EIT-KIG’s in heel Europa te 
versterken door voort te bouwen op 
bestaande informatienetwerken in heel 
Europa, met name door middel van het 
speciale netwerk van landelijke 
verbindingsfunctionarissen dat de 
structuur volgt van de nationale 
contactpunten voor Horizon Europa.

Or. en

Amendement 298
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.3 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om een ruimere verspreiding en een beter 
begrip van de door het EIT geboden 
mogelijkheden te waarborgen, zal het EIT 
nagaan of het mogelijk is de begeleiding en 
bijstand met betrekking tot de deelname 
aan EIT-KIG’s in heel Europa te 
versterken door voort te bouwen op 
bestaande informatienetwerken in heel 
Europa, bijvoorbeeld door beter gebruik te 
maken van de nationale contactpunten 
voor Horizon Europa, en door deze 
netwerken verder uit te breiden.

Or. en

Amendement 299
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat een grote groep 
belanghebbenden in de hele 
kennisdriehoek op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau op de hoogte is 
van alle oproepen en gefinancierde 
projecten van het EIT (en de KIG’s) zullen 
deze oproepen en projecten ook op het 
European Funding and Tender 
Opportunities Portal verschijnen (onder 
Horizon Europa).

Om ervoor te zorgen dat een grote groep 
belanghebbenden in de hele 
kennisdriehoek op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau op de hoogte is 
van alle oproepen en gefinancierde 
projecten van het EIT (en de KIG’s) zullen 
deze oproepen en projecten ook in de 
gemeenschappelijke online databank met 
door de EU gefinancierde onderzoeks- en 
innovatieprojecten verschijnen (onder 
Horizon Europa).

Or. en

Amendement 300
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT zal, indien noodzakelijk, op 
gezette tijden bijeenkomsten organiseren 
van de groep vertegenwoordigers van de 
lidstaten en de betrokken diensten van de 
Commissie om voor een passende 
informatiestroom en communicatie met de 
lidstaten te zorgen. De groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten zal 
ook voor passende ondersteuning zorgen 
om contacten te leggen tussen door het EIT 
gesteunde activiteiten en nationale 
programma’s en initiatieven, met inbegrip 
van de mogelijke nationale 
medefinanciering van die activiteiten.

Or. en



PE650.625v01-00 128/186 AM\1204114NL.docx

NL

Amendement 301
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 302
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal op gezette tijden — en ten 
minste twee kaar per jaar — bijeenkomsten 
organiseren van de groep 

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

vertegenwoordigers van de lidstaten en de 
betrokken diensten van de Commissie en 
het Europees Parlement om voor een 
passende informatiestroom en 
communicatie met de lidstaten en op EU-
niveau te zorgen en om de betrokkenen op 
de hoogte te houden van de prestaties en de 
resultaten van de door het EIT 
gefinancierde activiteiten. De groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten zal 
ook voor passende ondersteuning zorgen 
om contacten te leggen tussen door het EIT 
gesteunde activiteiten en nationale 
programma’s en initiatieven, met inbegrip 
van de mogelijke nationale 
medefinanciering van die activiteiten.

Or. en

Amendement 303
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.3 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT speelt een sleutelrol bij de 
verspreiding van goede praktijken en 
ervaringen. De KIG’s en de projecten ter 
ondersteuning van de innovatie- en 
ondernemingscapaciteit van instellingen 
voor hoger onderwijs vormen een 
waardevolle bron van informatie en 
experimenteel leren voor beleidsmakers, 
omdat ze voorbeelden van goede praktijken 
en steun bieden bij de ontwikkeling en de 
uitvoering van EU-beleid op hun 
thematische gebieden.

Het EIT speelt een sleutelrol bij de 
verspreiding van goede praktijken en 
ervaringen. Het EIT en de KIG’s plegen 
overleg met de nationale en regionale 
autoriteiten van de lidstaten, met de 
Commissie en met het Europees 
Parlement, met name het Panel voor de 
beoordeling van wetenschappelijke en 
technische opties (STOA), om een 
gestructureerde dialoog tot stand te 
brengen, ook via de landelijke 
verbindingsfunctionarissen, om goede 
praktijken, ervaringen en kansen te 
identificeren, delen en verspreiden. De 
KIG’s en de projecten ter ondersteuning 
van de innovatie- en 
ondernemingscapaciteit van instellingen 
voor hoger onderwijs vormen een 
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waardevolle bron van informatie en 
experimenteel leren voor beleidsmakers, 
omdat ze voorbeelden van goede praktijken 
en steun bieden bij de ontwikkeling en de 
uitvoering van EU-beleid op hun 
thematische gebieden.

Or. en

Amendement 304
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.3 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT speelt een sleutelrol bij de 
verspreiding van goede praktijken en 
ervaringen. De KIG’s en de projecten ter 
ondersteuning van de innovatie- en 
ondernemingscapaciteit van instellingen 
voor hoger onderwijs vormen een 
waardevolle bron van informatie en 
experimenteel leren voor beleidsmakers, 
omdat ze voorbeelden van goede praktijken 
en steun bieden bij de ontwikkeling en de 
uitvoering van EU-beleid op hun 
thematische gebieden.

Het EIT speelt een sleutelrol bij de 
identificatie en verspreiding van goede 
praktijken en ervaringen. De KIG’s en de 
projecten ter ondersteuning van de 
innovatie- en ondernemingscapaciteit van 
instellingen voor hoger onderwijs vormen 
een waardevolle bron van informatie en 
experimenteel leren voor beleidsmakers en 
belanghebbenden op het gebied van RDI, 
omdat ze voorbeelden van goede praktijken 
en steun bieden bij de ontwikkeling en de 
uitvoering van EU-beleid op hun 
thematische gebieden.

Or. en

Amendement 305
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

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

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

Or. en

Amendement 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen het toepassingsgebied van de EIT-
verordening en in overeenstemming met 
de benadering van Horizon Europa van 
internationale samenwerking spant het 
EIT zich in om ervoor te zorgen dat zijn 
activiteiten een groter effect hebben door 
middel van internationale samenwerking 
en houdt het toezicht op de internationale 
en KIG-overschrijdende activiteiten die 
door de KIG’s worden gefinancierd. Er is 
behoefte aan een beter gedefinieerde 
langetermijnstrategie voor de 
samenwerking tussen het EIT en de 
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meerwaarde worden gezorgd. KIG’s. De belangrijkste activiteiten van het 
EIT worden nauw afgestemd op relevante 
doelstellingen van het industriebeleid van 
de Europese Unie en op de prioriteiten van 
de Unie op het gebied van onderzoek en 
innovatie. Bovendien wordt voor een 
Europese meerwaarde gezorgd.

Or. en

Amendement 307
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 308
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö



AM\1204114NL.docx 133/186 PE650.625v01-00

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 309
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT en de KIG’s zullen hun 
internationale activiteiten plannen en 
uitvoeren in nauwe samenwerking met de 
Commissie, conform Horizon Europa en 
andere relevante EU-beleidsmaatregelen en 
onder toezicht van de raad van bestuur van 
het EIT. Het EIT begeleidt en houdt 
toezicht op de activiteiten voor een 
wereldwijd bereik van de KIG’s en de 
internationale KIG-overschrijdende 
activiteiten. Bij de internationale 
samenwerking zal het EIT — in overleg 
met de Commissie — er vooral naar 
streven wereldwijde maatschappelijke 
uitdagingen doeltreffend aan te gaan, een 
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beleidsmaatregelen en onder toezicht van 
de raad van bestuur van het EIT.

bijdrage tot relevante internationale 
initiatieven (zoals Missie Innovatie) en de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling te leveren en de toegang tot 
talent en een grotere vraag naar en een 
groter aanbod aan innovatieve 
oplossingen te waarborgen.

Or. en

Amendement 310
Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de internationale samenwerking en 
activiteiten voor een wereldwijd bereik 
streeft het EIT – in overleg met de kennis- 
en innovatiegemeenschappen en de 
Commissie – er vooral naar dat hun 
innovatiemodel een plaats krijgt tussen 
andere succesvolle innovatieactiviteiten, 
wereldwijde maatschappelijke uitdagingen 
doeltreffend aan te gaan, een bijdrage tot 
relevante internationale initiatieven en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
te leveren en de toegang tot talent en een 
grotere vraag naar en een groter aanbod 
aan innovatieve oplossingen te 
waarborgen. Het EIT en de KIG’s plannen 
hun internationale activiteiten, voeren deze 
uit en brengen hierover verslag uit in 
nauwe samenwerking met de Commissie, 
conform Horizon Europa en andere 
relevante EU-beleidsmaatregelen en onder 
toezicht van de raad van bestuur van het 
EIT.

Or. en

Motivering

Deze taak moet door het EIT worden uitgevoerd in overleg met de KIG’s, en niet omgekeerd.
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Amendement 311
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 312
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit deel bevat een aantal maatregelen om 
het huidige functioneren van het EIT en de 
KIG’s aan te passen en te verbeteren. Een 
doeltreffende en strategische raad van 

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

bestuur van het EIT houdt toezicht op de 
uitvoering van die maatregelen op EIT-
niveau en zorgt voor de nodige stimulansen 
en controle — onder meer via het proces 
voor de toewijzing van op prestaties 
gebaseerde financiering — om ervoor te 
zorgen dat de KIG’s de betrokken 
maatregelen uitvoeren.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om de prestaties en de impact van de 
KIG’s te maximaliseren, zal het EIT 
operationele richtsnoeren verstrekken aan 
en toezicht houden op de KIG’s met het 
oog op de naleving van de beginselen van 
goed beheer, de beginselen en criteria voor 
Europese partnerschappen in het kader van 
de verordening betreffende Horizon 
Europa en de coördinatie met de vereisten 
die voortvloeien uit Horizon Europa en de 
prioriteiten hiervan, op basis van een 
langetermijnstrategie voor samenwerking 
tussen het EIT en de KIG’s. Wanneer een 
KIG ondermaats presteert of de verwachte 
resultaten en impact niet verwezenlijkt, 
kunnen passende maatregelen worden 
genomen.

Or. en

Motivering

De richtsnoeren moeten gelden voor de lange termijn om te voorkomen dat er onzekerheid bij 
de partners ontstaat, wat een van de grootste bedreigingen voor een ecosysteem vormt.
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Amendement 314
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 315
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 316
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregelen die tijdens de uitvoering 
voortdurende openheid van de KIG’s en 
transparantie waarborgen, zullen worden 
verbeterd, met name door 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
nieuwe leden op te nemen die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s zullen hun activiteiten ook 
volledig transparant uitvoeren. De KIG’s 
zullen dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners — waaronder een 

Het EIT zorgt ervoor dat de maatregelen 
die tijdens de uitvoering voortdurende 
openheid van de KIG’s en transparantie 
waarborgen, zullen worden verbeterd, met 
name door transparante en duidelijke 
criteria aan te nemen en toe te passen 
voor de opname van nieuwe partners, 
door middel van een continue monitoring 
van de doeltreffendheid van de 
maatregelen en andere 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
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groeiend aandeel kmo’s — zich kunnen 
aansluiten op basis van excellentie en 
strategische geschiktheid. Om de 
concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 
netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Ten slotte zullen de KIG’s het 
aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan 
voor derden. Al deze maatregelen zullen 
leiden tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

nieuwe leden op te nemen die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s voeren hun activiteiten ook 
volledig transparant uit, onder meer door 
middel van een systematisch gebruik van 
openbare oproepen tot het indienen van 
projecten, voor partners en voor de 
oprichting van nieuwe colocatiecentra. Bij 
de selectie van projecten en partners 
geven de KIG’s na de beoordeling 
daarvan op basis van excellentie, wanneer 
dat strikt noodzakelijk is om een keuze te 
maken uit gelijkwaardige voorstellen, 
voorrang aan voorstellen die:

– betrekking hebben op een groter aantal 
regio’s en landen met geringe O&I-
prestaties volgens het Europese 
innovatiescorebord en het regionale 
innovatiescorebord, alsook op landen 
waar verbredende maatregelen worden 
genomen, zoals bepaald door Horizon 
Europa;
– een groter aantal regio’s of landen 
omvatten die nog niet deelnemen aan de 
KIG;
– betrekking hebben op regio’s en landen 
die toezeggen bij te dragen met ESI-
middelen;
– waarbij een groter aantal kmo’s 
betrokken is;
– die zorgen voor een beter 
genderevenwicht.
De KIG’s zullen dynamische 
partnerschappen blijven waarbij nieuwe 
partners — waaronder een groeiend 
aandeel kmo’s — zich kunnen aansluiten 
op basis van excellentie en strategische 
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geschiktheid. Om de concentratie van 
financiering te beperken en ervoor te 
zorgen dat de activiteiten van de KIG’s 
kunnen profiteren van een breed netwerk 
van partners, wordt de procedure voor het 
opstellen van het meerjarige businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter, opener en inclusiever 
gemaakt. De KIG’s zullen tijdig en 
accuraat, gebruikmakend van de 
databank van Horizon Europa, de 
noodzakelijke gedetailleerde gegevens en 
informatie openbaar maken over welke 
projecten zijn gefinancierd en op grond 
van welk proces de financiering is 
toegewezen. Ten slotte zouden de KIG’s in 
hun regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners en begunstigden.

Or. en

Amendement 318
Ignazio Corrao

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT zorgt ervoor dat de maatregelen 
die tijdens de uitvoering voortdurende 
openheid van de KIG’s en transparantie 
waarborgen, zullen worden verbeterd, met 
name door samenhangende, transparante 
en duidelijke criteria aan te nemen en toe 
te passen voor de opname van nieuwe 
partners, door middel van een continue 
monitoring van de doeltreffendheid van 
de maatregelen en andere 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
nieuwe leden op te nemen die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s voeren hun activiteiten ook 
volledig transparant uit, onder meer door 
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en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 
netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Ten slotte zullen de KIG’s het 
aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan 
voor derden. Al deze maatregelen zullen 
leiden tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

middel van een systematisch gebruik van 
openbare oproepen tot het indienen van 
projecten, voor partners en voor de 
oprichting van nieuwe colocatiecentra. Bij 
het kiezen van partners, projecten of 
nieuwe colocatiecentra vormt excellentie 
het selectiecriterium. Indien de kwaliteit 
bij evaluatie gelijkwaardig wordt 
bevonden, geven de KIG’s voorrang aan 
voorstellen die:

– betrekking hebben op een groter aantal 
regio’s en landen die bescheiden en 
gematigde innovatoren zijn volgens het 
Europese innovatiescorebord en het 
regionale innovatiescorebord;
– betrekking hebben op regio’s en landen 
die toezeggen bij te dragen met ESI-
middelen;
– waarbij een groter aantal kmo’s 
betrokken is;
– die zorgen voor een beter 
genderevenwicht.
De KIG’s zullen dynamische 
partnerschappen blijven waarbij nieuwe 
partners — waaronder een groeiend 
aandeel kmo’s — zich kunnen aansluiten 
op basis van excellentie en strategische 
geschiktheid. Om de concentratie van 
financiering te beperken en ervoor te 
zorgen dat de activiteiten van de KIG’s 
kunnen profiteren van een breed netwerk 
van partners, wordt de procedure voor het 
opstellen van het businessplan (met 
inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter, opener en inclusiever 
gemaakt. De raad van bestuur van het 
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EIT wijst een passend budget toe, van ten 
minste 3 % van de begrote financiering 
voor de KIG’s, voor het opzetten van 
nieuwe colocatiecentra, aangezien deze 
noodzakelijke interfaces vormen tussen de 
KIG’s en lokale deelnemers van de 
kennisdriehoek. Ten slotte zouden de 
KIG’s in hun regelmatige rapportage 
verslag moeten uitbrengen over de 
betrokkenheid van nieuwe partners en 
begunstigden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om gebruik te maken van het Europese innovatiescorebord en het regionale 
innovatiescorebord, aangezien dit officiële EU-instrumenten zijn die definiëren welke regio’s 
en landen onderpresteren op het gebied van onderzoek en innovatie. Colocatiecentra zijn 
bovendien uiterst belangrijk, omdat zij de innovatiehubs van de KIG’s vormen. Het is dan ook 
belangrijk om er meer te openen, vooral in regio’s die ondermaats presteren, aangezien zij 
een drijvende kracht voor hun ontwikkeling kunnen zijn.

Amendement 319
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT waarborgt tijdens de uitvoering 
voortdurende openheid van de KIG’s voor 
nieuwe leden, alsook transparantie. 
Hiertoe worden duidelijke, transparante 
en consistente toegangs- en 
uittredingscriteria toegepast voor nieuwe 
leden die de partnerschappen een 
meerwaarde verlenen door een continue 
monitoring van de doeltreffendheid van 
de maatregelen. Zij voeren hun activiteiten 
ook volledig transparant uit, onder meer 
door middel van een systematisch gebruik 
van openbare oproepen tot het indienen 
van projecten. De KIG’s zullen open en 
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concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 
netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Ten slotte zullen de KIG’s het 
aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan voor 
derden. Al deze maatregelen zullen leiden 
tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners in heel de Unie – 
waaronder een groeiend aandeel kmo’s en 
start-ups – zich kunnen aansluiten op basis 
van excellentie, toegevoegde waarde en 
hun vermogen om bij te dragen aan 
innovatie-ecosystemen op regionaal, 
nationaal en EU-niveau. Om de 
concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat voor de activiteiten 
van de KIG’s gebruik kan worden 
gemaakt van een breed netwerk van 
partners en een ruime geografische 
dekking, zal de procedure voor het 
opstellen van het businessplan (met 
inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) en 
de selectie van nieuwe colocatiecentra en 
daarmee samenhangende 
financieringsbesluiten, transparanter en 
inclusiever worden gemaakt. De 
informatie over welke projecten worden 
gefinancierd en over de toewijzing van de 
financiering wordt onmiddellijk en 
gemakkelijk toegankelijk beschikbaar 
gemaakt. Ten slotte verhogen de KIG’s het 
aandeel openbare oproepen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan voor 
derden. Al deze maatregelen zullen leiden 
tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte brengen de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag uit over de 
betrokkenheid van nieuwe partners en 
begunstigden.

Or. en

Amendement 320
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.4 – punt 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregelen die tijdens de uitvoering 
voortdurende openheid van de KIG’s en 
transparantie waarborgen, zullen worden 
verbeterd, met name door 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
nieuwe leden op te nemen die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s zullen hun activiteiten ook 
volledig transparant uitvoeren. De KIG’s 
zullen dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners — waaronder een 
groeiend aandeel kmo’s — zich kunnen 
aansluiten op basis van excellentie en 
strategische geschiktheid. Om de 
concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 
netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Ten slotte zullen de KIG’s het 
aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan voor 
derden. Al deze maatregelen zullen leiden 
tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

Het EIT zorgt ervoor dat de voortdurende 
openheid van de KIG’s wordt verbeterd 
door er met name op toe te zien dat de 
KIG’s coherente, duidelijke en 
transparante toetredingscriteria toepassen 
voor nieuwe leden met meerwaarde voor 
de partnerschappen, alsook andere 
bepalingen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot transparante procedures voor het 
opstellen van hun bedrijfsplannen, en 
door de activiteiten van de KIG’s 
systematisch te monitoren. De KIG’s 
zullen hun activiteiten ook volledig 
transparant uitvoeren. De KIG’s zullen 
dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners — waaronder een 
groeiend aandeel kmo’s — zich kunnen 
aansluiten op basis van excellentie en 
strategische geschiktheid. Om de 
concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 
netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Daarnaast moet de transparantie 
van de financiering worden vergroot door 
openbare informatie beschikbaar te 
stellen over de projecten die worden 
gefinancierd en de hoogte van de 
financiering. Ten slotte zullen de KIG’s 
het aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan voor 
derden. Al deze maatregelen zullen leiden 
tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregelen die tijdens de uitvoering 
voortdurende openheid van de KIG’s en 
transparantie waarborgen, zullen worden 
verbeterd, met name door 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
nieuwe leden op te nemen die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s zullen hun activiteiten ook 
volledig transparant uitvoeren. De KIG’s 
zullen dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners — waaronder een 
groeiend aandeel kmo’s — zich kunnen 
aansluiten op basis van excellentie en 
strategische geschiktheid. Om de 
concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 
netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Ten slotte zullen de KIG’s het 
aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan voor 
derden. Al deze maatregelen zullen leiden 
tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
nieuwe partners.

De maatregelen die tijdens de uitvoering 
voortdurende openheid van de KIG’s en 
transparantie waarborgen, zullen worden 
verbeterd, met name door 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
nieuwe leden op te nemen die de 
partnerschappen een meerwaarde verlenen. 
De KIG’s zullen hun activiteiten ook 
volledig transparant uitvoeren. De KIG’s 
zullen dynamische partnerschappen blijven 
waarbij nieuwe partners — waaronder een 
groeiend aandeel kmo’s — zich kunnen 
aansluiten op basis van excellentie en 
strategische geschiktheid. Om de 
concentratie van financiering te beperken 
en ervoor te zorgen dat de activiteiten van 
de KIG’s kunnen profiteren van een breed 
netwerk van partners, zal de procedure 
voor het opstellen van het businessplan 
(met inbegrip van de vaststelling van 
prioriteiten, de selectie van activiteiten en 
de toewijzing van financiële middelen) 
transparanter en inclusiever worden 
gemaakt. Daarnaast moet de transparantie 
van de financiering worden vergroot door 
openbare informatie beschikbaar te 
stellen over de projecten die worden 
gefinancierd en de hoogte van de 
financiering. Ten slotte zullen de KIG’s 
het aandeel oproepen verhogen, met name 
voor innovatieprojecten die openstaan voor 
derden. Al deze maatregelen zullen leiden 
tot een toename van het aantal 
deelnemende entiteiten die bij de 
activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. 
Ten slotte zouden de KIG’s in hun 
regelmatige rapportage verslag moeten 
uitbrengen over de betrokkenheid van 
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nieuwe partners.

Or. en

Motivering

Aangezien de begroting van het EIT met belastinggeld wordt betaald, dient openbaar te zijn 
welke projecten worden gefinancierd en hoeveel geld er naar de verschillende betrokkenen 
gaat (bijvoorbeeld op een vergelijkbare manier als de financiering van Horizon 2020-
projecten kan worden geraadpleegd in CORDIS).

Amendement 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aangezien KIG’s in de hele 
innovatiewaardeketen actief zijn, zorgen ze 
in hun businessplan voor een passend en 
continu evenwicht tussen activiteiten op 
het gebied van onderwijs, onderzoek, 
ondernemerschap en innovatie. Het EIT 
houdt er toezicht op dat de activiteiten van 
de KIG’s worden uitgevoerd door middel 
van een slanke, efficiënte en 
kosteneffectieve structuur die de 
administratieve en algemene kosten tot een 
minimum beperkt. Het EIT zal ervoor 
zorgen dat de KIG’s hun verwachte 
effecten zullen sorteren via een grote 
verscheidenheid van in de businessplannen 
van de KIG’s vastgestelde activiteiten, die 
de verwezenlijking van hun doelstellingen 
op doeltreffende wijze ondersteunen. Om 
de administratieve lasten te beperken, 
beslaan de businessplannen van de KIG’s 
en EIT-subsidies voor de KIG’s een 
periode van maximaal drie jaar, terwijl 
over de activiteiten van de KIG’s nog 
steeds jaarlijks verslag moet worden 
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uitgebracht.

Or. en

Amendement 323
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 324
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

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

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

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

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 326
Elena Lizzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aangezien KIG’s in de hele 
innovatiewaardeketen actief zijn, zullen ze 
in hun businessplan zorgen voor een 
passend evenwicht tussen activiteiten op 
het gebied van onderwijs, 
ondernemerschap en innovatie. De 
activiteiten van de KIG’s zullen worden 
uitgevoerd door middel van een slanke, 
efficiënte en kosteneffectieve structuur die 
de administratieve en algemene kosten tot 
een maximum van 3 % beperkt. Het EIT 
zal ervoor zorgen dat de KIG’s hun 
verwachte effecten zullen sorteren via een 
grote verscheidenheid van in de 
businessplannen van de KIG’s vastgestelde 
activiteiten, die de verwezenlijking van 
hun doelstellingen op doeltreffende wijze 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 327
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verbintenissen van elke KIG-partner 
tijdens de contractuele duur van het 
initiatief zullen worden gegarandeerd door 

De verbintenissen van elke KIG-partner 
worden tijdens de gehele contractuele duur 
van het initiatief gegarandeerd door de 
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de feitelijke bijdragen van de partners 
regelmatig te vergelijken met de 
oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT zal 
ervoor zorgen dat de KIG’s beschikken 
over een risicobeheerssysteem voor 
gevallen waarin sommige partners niet in 
staat zijn hun oorspronkelijke 
verbintenissen na te komen.

feitelijke bijdragen van de partners 
regelmatig te vergelijken met de 
oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT 
zorgt ervoor dat de KIG’s beschikken over 
een risicobeheerssysteem voor gevallen 
waarin sommige partners niet in staat zijn 
hun oorspronkelijke verbintenissen na te 
komen. De prioriteit van de KIG’s is 
echter het diversifiëren van hun 
inkomsten en het vrijmaken van andere 
investeringen voor hun O&I-activiteiten, 
in plaats van te vertrouwen op bijdragen 
van hun partners. Inspanningen voor 
financiële duurzaamheid mogen niet 
leiden tot verhogingen van studiegeld of 
lidmaatschapsbijdragen van partners, 
noch tot een beperking van het 
mechanisme voor de toekenning van 
subsidies ten gunste van andere financiële 
instrumenten, zoals leningen of gemengde 
financiering, behalve voor marktnabije 
activiteiten. De studiegelden en 
lidmaatschapsbijdragen moeten 
bescheiden blijven om te garanderen dat 
ook kleine entiteiten zoals kmo’s willen 
deelnemen.

Or. en

Amendement 328
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verbintenissen van elke KIG-partner 
tijdens de contractuele duur van het 
initiatief zullen worden gegarandeerd door 
de feitelijke bijdragen van de partners 
regelmatig te vergelijken met de 
oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT zal 
ervoor zorgen dat de KIG’s beschikken 
over een risicobeheerssysteem voor 

De verbintenissen van elke KIG-partner 
worden tijdens de gehele contractuele duur 
van het initiatief gegarandeerd door de 
feitelijke bijdragen van de partners 
regelmatig te vergelijken met de 
oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT 
zorgt ervoor dat de KIG’s beschikken over 
een risicobeheerssysteem voor gevallen 
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gevallen waarin sommige partners niet in 
staat zijn hun oorspronkelijke 
verbintenissen na te komen.

waarin sommige partners niet in staat zijn 
hun oorspronkelijke verbintenissen na te 
komen. Om de financiële duurzaamheid 
van hun activiteiten te bewerkstelligen, 
dienen de KIG’s te streven naar een groot 
aantal inkomsten- en 
investeringsbronnen. Het streven naar 
financiële duurzaamheid mag niet leiden 
tot een verhoging van de studiegelden of 
nadelen voor kleinere bedrijven, zoals 
kmo’s en startende ondernemingen, in de 
vorm van relatief hoge 
lidmaatschapsbijdragen of lagere 
subsidies.

Or. en

Amendement 329
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verbintenissen van elke KIG-partner 
tijdens de contractuele duur van het 
initiatief zullen worden gegarandeerd door 
de feitelijke bijdragen van de partners 
regelmatig te vergelijken met de 
oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT zal 
ervoor zorgen dat de KIG’s beschikken 
over een risicobeheerssysteem voor 
gevallen waarin sommige partners niet in 
staat zijn hun oorspronkelijke 
verbintenissen na te komen.

De verbintenissen van elke KIG-partner 
tijdens de contractuele duur van het 
initiatief zullen worden gegarandeerd door 
de feitelijke bijdragen van de partners 
regelmatig te vergelijken met de 
oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT zal 
ervoor zorgen dat de KIG’s beschikken 
over een risicobeheerssysteem voor 
gevallen waarin sommige partners niet in 
staat zijn hun oorspronkelijke 
verbintenissen na te komen. De KIG’s 
zouden echter prioriteit moeten geven aan 
de diversificatie van de inkomsten om zo 
snel mogelijk financiële duurzaamheid te 
bereiken.

Or. en
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Amendement 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT moet ervoor zorgen dat er in de 
loop van de jaren een evenwichtige 
verdeling van de begroting tot stand komt, 
evenals een soepele overgang in de loop 
van de huidige en de volgende MFK-
periode. Door middel van een slank en 
vereenvoudigd financieringsmodel zal het 
EIT het effect en de bijdrage van de KIG’s 
vergroten bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma Horizon 
Europa. Om de toegevoegde waarde van 
zijn steun te verhogen, past het EIT zijn 
financieringsmodel aan teneinde de 
toezeggingen van de partners van KIG’s 
of van andere particuliere en publieke 
bronnen na verloop van tijd te doen 
toenemen. Er zijn vier belangrijke 
gebieden waarop het EIT verbeteringen zal 
doorvoeren.

Or. en

Amendement 331
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van een slank en 
vereenvoudigd financieringsmodel zal het 
EIT het effect en de bijdrage van de KIG’s 
vergroten bij de verwezenlijking van de 

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

doelstellingen van het programma Horizon 
Europa. Om de toegevoegde waarde van 
zijn steun te verhogen, past het EIT zijn 
financieringsmodel aan teneinde de 
toezeggingen van de partners van KIG’s 
of van andere particuliere en publieke 
bronnen na verloop van tijd te doen 
toenemen. Er zijn vier belangrijke 
gebieden waarop het EIT verbeteringen zal 
doorvoeren.

Or. en

Amendement 332
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 333
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.4 – punt 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste zal het EIT een 
medefinancieringspercentage invoeren om 
het niveau van de particuliere en publieke 
investeringen te verhogen. De aanpassing 
van het financieringsmodel zal de 
overgang van de KIG’s naar financiële 
duurzaamheid vergemakkelijken. De 
aanpassing zal de KIG’s stimuleren om 
tijdens de looptijd van de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten het 
aandeel van de EIT-financiering in hun 
businessplan geleidelijk te verlagen en 
tegelijkertijd het niveau van mede-
investeringen uit andere bronnen dan het 
EIT te verhogen. Vaste dalende 
medefinancieringspercentages zullen van 
toepassing zijn in alle fasen van de 
levenscyclus van de KIG’s (opstartfase, 
aanloopfase, maturiteitsfase, stopzetting 
van de EIT-subsidie), zoals hieronder 
uiteengezet.

Ten eerste zal het EIT een 
medefinancieringspercentage invoeren om 
het niveau van de particuliere en publieke 
investeringen te verhogen. De aanpassing 
van het financieringsmodel zal het 
makkelijker voor hen maken om 
investeringen aan te trekken ter 
vervanging van de inkomsten van hun 
partners, waardoor de KIG’s de 
mogelijkheid krijgen steeds meer 
aanvullende publieke en particuliere 
inkomsten en investeringen binnen te 
halen en zo financiële duurzaamheid te 
bereiken. De aanpassing zal de KIG’s 
stimuleren om tijdens de looptijd van de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten het 
aandeel van de EIT-financiering in hun 
businessplan geleidelijk te verlagen en 
tegelijkertijd het niveau van mede-
investeringen uit andere bronnen dan het 
EIT te verhogen. De EIT-financiering zal 
rechtstreeks worden gekoppeld aan de 
vooruitgang die is geboekt op weg naar 
het behalen van de doelstellingen en 
verwachte effecten van de KIG’s en kan 
worden stopgezet in het geval van een 
aanhoudend gebrek aan resultaten, 
overeenkomstig artikel 11 van de EIT-
verordening. Vaste dalende 
medefinancieringspercentages zullen van 
toepassing zijn in alle fasen van de 
levenscyclus van de KIG’s (opstartfase, 
aanloopfase, maturiteitsfase, stopzetting 
van de EIT-subsidie), zoals hieronder 
uiteengezet.

Or. en

Motivering

De dalende medefinancieringspercentages moeten worden opgenomen in het hoofdwetgeving 
(EIT-verordening).

Amendement 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
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namens de PPE-Fractie
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Marisa Matias, Robert Roos

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.4 – punt 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste zal het EIT een 
medefinancieringspercentage invoeren 
om het niveau van de particuliere en 
publieke investeringen te verhogen. De 
aanpassing van het financieringsmodel 
zal de overgang van de KIG’s naar 
financiële duurzaamheid 
vergemakkelijken. De aanpassing zal de 
KIG’s stimuleren om tijdens de looptijd 
van de kaderpartnerschapsovereenkomsten 
het aandeel van de EIT-financiering in hun 
businessplan geleidelijk te verlagen en 
tegelijkertijd het niveau van mede-
investeringen uit andere bronnen dan het 
EIT te verhogen. Vaste dalende 
medefinancieringspercentages zullen van 
toepassing zijn in alle fasen van de 
levenscyclus van de KIG’s (opstartfase, 
aanloopfase, maturiteitsfase, stopzetting 
van de EIT-subsidie), zoals hieronder 
uiteengezet.

Ten eerste zal het EIT de gepaste 
medefinancieringspercentages toepassen 
om het niveau van de particuliere en 
publieke investeringen te verhogen ter 
vervanging van de inkomsten van 
partners, en zodoende de overgang van de 
KIG’s naar financiële duurzaamheid te 
vergemakkelijken. Het EIT past het 
aandeel van de EIT-financiering in hun 
businessplan aan en verhoogt tegelijkertijd 
het niveau van mede-investeringen uit 
andere bronnen dan het EIT. De EIT-
financiering is gebaseerd op prestaties, 
stimuleert doeltreffendheid en beloont 
succes, en wordt rechtstreeks gekoppeld 
aan de vooruitgang die is geboekt bij het 
behalen van de doelstellingen van de 
KIG’s en kan worden stopgezet in het 
geval van een aanhoudend gebrek aan 
resultaten.

Or. en

Amendement 335
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.4 – punt 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste zal het EIT een 
medefinancieringspercentage invoeren om 
het niveau van de particuliere en publieke 
investeringen te verhogen. De aanpassing 

Ten eerste zal het EIT het 
medefinancieringspercentage geleidelijk 
verlagen als prikkel om het niveau van de 
particuliere en publieke investeringen te 
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van het financieringsmodel zal de overgang 
van de KIG’s naar financiële duurzaamheid 
vergemakkelijken. De aanpassing zal de 
KIG’s stimuleren om tijdens de looptijd 
van de kaderpartnerschapsovereenkomsten 
het aandeel van de EIT-financiering in hun 
businessplan geleidelijk te verlagen en 
tegelijkertijd het niveau van mede-
investeringen uit andere bronnen dan het 
EIT te verhogen. Vaste dalende 
medefinancieringspercentages zullen van 
toepassing zijn in alle fasen van de 
levenscyclus van de KIG’s (opstartfase, 
aanloopfase, maturiteitsfase, stopzetting 
van de EIT-subsidie), zoals hieronder 
uiteengezet.

verhogen. De aanpassing van het 
financieringsmodel zal de overgang van de 
KIG’s naar financiële duurzaamheid 
vergemakkelijken. De aanpassing zal de 
KIG’s stimuleren om tijdens de looptijd 
van de kaderpartnerschapsovereenkomsten 
het aandeel van de EIT-financiering in hun 
businessplan geleidelijk te verlagen en 
tegelijkertijd het niveau van mede-
investeringen uit andere bronnen dan het 
EIT te verhogen. Vaste dalende 
medefinancieringspercentages zullen van 
toepassing zijn in alle fasen van de 
levenscyclus van de KIG’s (opstartfase, 
aanloopfase, maturiteitsfase, stopzetting 
van de EIT-subsidie), zoals hieronder 
uiteengezet.

Or. en

Amendement 336
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ten tweede zorgt het EIT ervoor dat het 
proces voor de toewijzing van subsidies 
gebaseerd is op competitieve prestaties en 
dat er meer gebruik wordt gemaakt van 
meerjarige subsidies. De raad van bestuur 
van het EIT zal de KIG’s sterkere 
stimulansen bieden — met name op basis 
van hun individuele prestaties — om te 
zorgen voor een zo groot mogelijk effect. 
Het EIT zal daarom zijn bepalingen inzake 
competitieve financiering wijzigen om het 
effect ervan als onderdeel van Horizon 
Europa te versterken.

Or. en
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Amendement 337
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ten tweede zal het huidige proces voor de 
toewijzing van subsidies sterker worden 
afgestemd op competitieve prestaties en 
resultaten en op het gebruik van meerjarige 
subsidies. De EIT-financiering wordt 
overeenkomstig artikel 11 van de EIT-
verordening gekoppeld aan de voortgang. 
De raad van bestuur van het EIT zal de 
KIG’s sterkere stimulansen bieden — met 
name op basis van hun individuele 
prestaties — om te zorgen voor een zo 
groot mogelijk effect.

Or. en

Amendement 338
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde zal het EIT strenge regels ter 
versterking van het evaluatiemechanisme 
toepassen, voordat de eerste initiële 
zevenjarige periode van de KIG-
activiteiten verstrijkt. Deze tussentijdse 
evaluatie, die moet worden uitgevoerd met 
de hulp van externe deskundigen, moet — 
overeenkomstig de criteria van Horizon 
Europa voor het toezicht op en de evaluatie 
van Europese partnerschappen — 
beantwoorden aan de beste internationale 

Ten derde zal het EIT strenge regels ter 
versterking van het evaluatiemechanisme 
toepassen, voordat de eerste initiële 
zevenjarige periode van de KIG-
activiteiten verstrijkt. Deze tussentijdse 
evaluatie wordt uitgevoerd door externe 
deskundigen en moet — overeenkomstig 
de criteria van Horizon Europa voor het 
toezicht op en de evaluatie van Europese 
partnerschappen — beantwoorden aan de 
beste internationale praktijken en de 
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praktijken en vóór het verstrijken van de 
initiële zevenjarige periode worden 
uitgevoerd. Op basis van de evaluatie zal 
de raad van bestuur besluiten de financiële 
bijdrage aan een KIG voort te zetten of de 
financiële bijdrage stop te zetten (en dus 
de kaderpartnerschapsovereenkomst met 
die KIG niet te verlengen) en de middelen 
toe te wijzen aan activiteiten die betere 
resultaten opleveren.

criteria voorzien in artikel 11 van de EIT-
verordening. De evaluatie wordt vóór het 
verstrijken van de initiële zevenjarige 
periode uitgevoerd. Op basis van de 
evaluatie zal de raad van bestuur 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de 
EIT-verordening besluiten de financiële 
bijdrage aan een KIG voort te zetten, te 
verlagen, te wijzigen of in te trekken (en 
dus de kaderpartnerschapsovereenkomst 
met die KIG niet te verlengen) en de 
middelen toe te wijzen aan activiteiten die 
betere resultaten opleveren.

Or. en

Amendement 339
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde zal het EIT strenge regels ter 
versterking van het evaluatiemechanisme 
toepassen, voordat de eerste initiële 
zevenjarige periode van de KIG-
activiteiten verstrijkt. Deze tussentijdse 
evaluatie, die moet worden uitgevoerd met 
de hulp van externe deskundigen, moet — 
overeenkomstig de criteria van Horizon 
Europa voor het toezicht op en de evaluatie 
van Europese partnerschappen — 
beantwoorden aan de beste internationale 
praktijken en vóór het verstrijken van de 
initiële zevenjarige periode worden 
uitgevoerd. Op basis van de evaluatie zal 
de raad van bestuur besluiten de financiële 
bijdrage aan een KIG voort te zetten of de 
financiële bijdrage stop te zetten (en dus de 
kaderpartnerschapsovereenkomst met die 
KIG niet te verlengen) en de middelen toe 
te wijzen aan activiteiten die betere 

Ten derde zal het EIT strenge regels ter 
versterking van het evaluatiemechanisme 
toepassen, voordat de eerste initiële 
zevenjarige periode van de KIG-
activiteiten verstrijkt. Deze tussentijdse 
evaluatie, die moet worden uitgevoerd met 
de hulp van externe en onafhankelijke 
deskundigen, moet — overeenkomstig de 
criteria van Horizon Europa voor het 
toezicht op en de evaluatie van Europese 
partnerschappen — beantwoorden aan de 
beste internationale praktijken en vóór het 
verstrijken van de initiële zevenjarige 
periode worden uitgevoerd. Op basis van 
de evaluatie zal de raad van bestuur 
besluiten de financiële bijdrage aan een 
KIG voort te zetten of de financiële 
bijdrage stop te zetten (en dus de 
kaderpartnerschapsovereenkomst met die 
KIG niet te verlengen) en de middelen toe 
te wijzen aan activiteiten die betere 
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resultaten opleveren. resultaten opleveren.

Or. en

Amendement 340
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten7 voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT — waar nodig — 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten mogen hoogstens 
een periode van drie jaar bestrijken.

5 bis) De administratieve lasten 
verminderen

Het EIT moet meer werk maken van 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT — waar nodig — 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
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KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten mogen hoogstens 
een periode van drie jaar bestrijken. Het 
EIT werkt op basis van vertrouwen samen 
met de KIG’s en baseert zijn evaluaties op 
hun resultaten en niet op hun processen.

_________________
7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 
over aanvullende activiteiten van de 
KIG’s worden stopgezet, zoals aanbevolen 
door de Rekenkamer in haar speciaal 
verslag van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

Or. en

Amendement 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten7 voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT — waar nodig — 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 

Ten slotte zal het EIT zijn inspanningen 
verder opvoeren voor de vereenvoudiging 
en beperking van de administratieve lasten 
voor de KIG’s, zodat hun meerjarige 
businessplannen flexibel en efficiënt 
kunnen worden uitgevoerd. Er zal onder 
meer van vaste bedragen of eenheidskosten 
voor relevante KIG-activiteiten worden 
gebruikgemaakt. Bovendien zal het EIT 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 



AM\1204114NL.docx 161/186 PE650.625v01-00

NL

middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten mogen hoogstens 
een periode van drie jaar bestrijken.

innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen.

_________________
7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 
over aanvullende activiteiten van de 
KIG’s worden stopgezet, zoals aanbevolen 
door de Rekenkamer in haar speciaal 
verslag van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

Or. en

Amendement 342
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Miapetra Kumpula-Natri

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten7 voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT — waar nodig — 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten7 voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT — waar nodig — 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
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de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten mogen hoogstens 
een periode van drie jaar bestrijken.

de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten moeten een 
looptijd van ten minste drie jaar hebben.

_________________ _________________
7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 
over aanvullende activiteiten van de KIG’s 
worden stopgezet, zoals aanbevolen door 
de Rekenkamer in haar speciaal verslag 
van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 
over aanvullende activiteiten van de KIG’s 
worden stopgezet, zoals aanbevolen door 
de Rekenkamer in haar speciaal verslag 
van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

Or. en

Amendement 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten7 voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT — waar nodig — 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten mogen hoogstens 
een periode van drie jaar bestrijken.

Ten slotte zal het EIT zijn inspanningen 
verder opvoeren voor de vereenvoudiging 
en beperking van de administratieve 
lasten7 voor de KIG’s, zodat hun 
meerjarige businessplannen flexibel en 
efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Er zal 
onder meer van vaste bedragen of 
eenheidskosten voor relevante KIG-
activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT meerjarige 
subsidieovereenkomsten met de KIG’s 
sluiten in het kader van de respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten moeten een 
periode van ten minste drie jaar bestrijken.

_________________ _________________
7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 



AM\1204114NL.docx 163/186 PE650.625v01-00

NL

over aanvullende activiteiten van de KIG’s 
worden stopgezet, zoals aanbevolen door 
de Rekenkamer in haar speciaal verslag 
van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

over aanvullende activiteiten van de KIG’s 
worden stopgezet, zoals aanbevolen door 
de Rekenkamer in haar speciaal verslag 
van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

Or. en

Amendement 344
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten7 voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT — waar nodig — 
meerjarige subsidieovereenkomsten met de 
KIG’s sluiten in het kader van de 
respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten mogen hoogstens 
een periode van drie jaar bestrijken.

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar 
vereenvoudiging om onnodige 
administratieve lasten7 voor de KIG’s te 
verminderen, zodat hun jaarlijkse 
businessplan en meerjarige strategie 
flexibel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste 
bedragen of eenheidskosten voor relevante 
KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. 
Bovendien zal het EIT meerjarige 
subsidieovereenkomsten met de KIG’s 
sluiten in het kader van de respectieve 
kaderpartnerschapsovereenkomsten om de 
middelen, met name van 
innovatieactiviteiten, beter te plannen en 
een sterker engagement en 
langetermijninvesteringen van de 
deelnemende partners in de activiteiten van 
de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige 
subsidieovereenkomsten mogen hoogstens 
een periode van drie jaar bestrijken.

_________________ _________________
7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 
over aanvullende activiteiten van de KIG’s 
worden stopgezet, zoals aanbevolen door 
de Rekenkamer in haar speciaal verslag 
van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

7 Met name zal de jaarlijkse rapportage 
over aanvullende activiteiten van de KIG’s 
worden stopgezet, zoals aanbevolen door 
de Rekenkamer in haar speciaal verslag 
van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).
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Or. en

Amendement 345
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Na een grondige en onafhankelijke studie 
in nauwe samenwerking met de Commissie 
zal het EIT uiterlijk eind 2023 de KIG’s 
beoordelen waarvan de 
kaderpartnerschapsovereenkomst in de 
loop van de programmeringsperiode 2021-
2027 wordt beëindigd en de betrekkingen 
bepalen die zij daarna zullen 
onderhouden. Als de grondige evaluatie 
van externe onafhankelijke deskundigen 
positief is en de raad van bestuur een 
positief besluit heeft genomen, kan het 
EIT overeenkomstig artikel 11 van de 
EIT-verordening besluiten:

– de kaderpartnerschapsovereenkomst te 
verlengen tot het einde van de lopende 
programmeringsperiode, indien uit de 
evaluatie blijkt dat bepaalde activiteiten 
van KIG’s nog niet financieel duurzaam 
zijn, maar essentieel blijven voor de 
uitvoering van hun taken en 
werkzaamheden en voor hun vermogen 
om maatschappelijke uitdagingen aan te 
gaan, en derhalve nog steeds financiële 
steun van het EIT nodig hebben om hen 
in staat te stellen financieel duurzaam te 
worden. Overeenkomstig artikel 11 van de 
EIT-verordening is die verlenging 
afhankelijk van bepaalde voorwaarden en 
kan de reikwijdte, de begroting en de 
looptijd van de overeenkomst worden 
beperkt;
– een “memorandum van samenwerking” 
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met elke KIG te sluiten met het oog op de 
voortzetting van de samenwerking na de 
beëindiging van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst. Dit 
memorandum moet onder meer de rechten 
en verplichtingen omvatten met betrekking 
tot:

Or. en

Amendement 346
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EIT ontwikkelt de algemene 
beginselen voor de betrekkingen met 
KIG’s na beëindiging van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst, in 
overeenstemming met het kader van 
Horizon Europa voor Europese 
partnerschappen; Na een grondige en 
onafhankelijke studie in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
beoordeelt het EIT uiterlijk eind 2023 het 
effect en de resultaten van de drie KIG’s 
waaraan de steunsubsidies in de loop van 
de programmeringsperiode 2021-2027 
worden stopgezet en bepaalt het de 
betrekkingen die het daarna met deze 
KIG’s zal onderhouden. Als de door 
onafhankelijke deskundigen uitgevoerde 
eindevaluatie positief is, kan het EIT met 
akkoord van de raad van bestuur 
besluiten:

– de kaderpartnerschapsovereenkomst te 
verlengen tot het einde van de lopende 
programmeringsperiode, mits uit de 
evaluatie blijkt dat bepaalde onderwijs-, 
opleidings- en horizontaal gestructureerde 
activiteiten nog steeds financiële steun 
van het EIT behoeven om de KIG’s in 
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staat te stellen financieel duurzaam te 
worden;
- to conclude a “Memorandum of Co-
operation” (MoC) with a KIC, aiming to 
maintain cooperation with it after the 
termination of the framework partnership 
agreement. Dit memorandum moet onder 
meer de rechten en verplichtingen 
omvatten met betrekking tot:

Or. en

Amendement 347
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

— de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot de voortzetting van de 
activiteiten binnen de kennisdriehoek en 
de instandhouding van het ecosysteem en 
het netwerk van de KIG, het gebruik van 
het EIT-merk, de deelname aan de EIT 
Awards en aan andere door het EIT 
georganiseerde initiatieven; het gebruik 
van het EIT-label voor onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s; de betrekkingen 
met de alumnigemeenschap van het EIT;

Or. en

Amendement 348
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 3 – punt 3.4 – punt 6 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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— het gebruik van het EIT-label voor 
onderwijs- en opleidingsprogramma’s;

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— de deelname aan competitieve 
oproepen van het EIT voor activiteiten 
waarbij verschillende KIG’s betrokken 
zijn, en voor gezamenlijke diensten;

— de voorwaarden voor deelname aan 
competitieve oproepen van het EIT voor 
activiteiten waarbij verschillende KIG’s 
betrokken zijn, en voor gezamenlijke 
diensten;

Or. en

Amendement 350
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 3 – punt 3.4 – punt 6 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— de betrekkingen met de 
alumnigemeenschap van het EIT.

Schrappen

Or. en

Amendement 351
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3.5 – alinea 6 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

— Het nieuwe programma Creatief 
Europa zal bijzonder relevant zijn voor de 
activiteiten van een toekomstige KIG op 
het gebied van de culturele en creatieve 
sector. Er zal voor sterke synergie en 
complementariteit met het programma 
worden gezorgd op gebieden als creatieve 
vaardigheden, banen en bedrijfsmodellen, 
terwijl ook rekening wordt gehouden met 
de arbeidsomstandigheden en 
contractuele situatie van mensen die 
werkzaam zijn in de culturele en creatieve 
sector.

Or. en

Amendement 352
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De crisis ten gevolge van de 
uitbraak van COVID-19
De ingrijpende sociale, economische, 
ecologische en technologische 
veranderingen die het gevolg zijn van de 
uitbraak van COVID-19 vragen om 
samenwerking van alle instellingen, 
organen, bureaus en agentschappen van 
de Unie. Ook het EIT moet een bijdrage 
leveren aan de innovaties die nodig zijn 
om een samenhangende respons op deze 
crisis te bieden. Het EIT moet ervoor 
zorgen dat de KIG’s helpen om 
innovatieve oplossingen te bieden op 
diverse actiegebieden, in 
overeenstemming met de prioriteiten van 
het herstelplan van de Unie, de Europese 
Green Deal, de industriële strategie van 
de Unie en de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling, om bij te dragen 
aan het herstel van de Europese 
samenleving en economie, en de 
duurzaamheid en veerkracht daarvan te 
versterken. Iedere KIG dient een tweejarig 
strategische plan te ontwikkelen waarmee 
kan worden bijgedragen aan het 
verlichten van de effecten van de crisis op 
de economie, en met name de daarmee 
gepaard gaande sociale ontwrichting, 
alsook de terugval in investeringen. 
Daarbij moet speciale aandacht worden 
besteed aan acties die gericht zijn op 
vergroting van de veerkracht van hun 
innovatie-ecosystemen, en met name van 
micro-ondernemingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups, 
maar ook van die studenten, 
onderzoekers, ondernemers en 
werknemers die het hardst door de crisis 
getroffen zijn.
Het EIT moet ervoor zorgen dat de KIG’s 
in staat zijn om met de nodige flexibiliteit 
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te handelen, zodat zij zich kunnen 
aanpassen aan de toenemende eisen die 
het gevolg zijn van de COVID-19-crisis en 
goed kunnen inspelen op het Europese 
herstelplan. De KIG’s kunnen in synergie 
met andere instanties en agentschappen 
op innovatiegebied voorstellen doen voor 
initiatieven ter ondersteuning van het 
huidige, op de kennisdriehoek gebaseerde 
innovatie-ecosysteem. Zij kunnen speciale 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
publiceren, de aanzet geven tot 
initiatieven met gebruik van hun 
partnerschappen, ecosystemen en 
gemeenschappen, afzonderlijke en 
gemeenschappelijke KIG-projecten voor 
duurzame bedrijfsherstructurering 
opzetten, en in kaart brengen welke 
kmo’s, startende ondernemingen en 
andere belanghebbenden steun nodig 
hebben. Zij moeten flexibel genoeg zijn 
om steunmaatregelen op maat te creëren 
voor hun partners en begunstigden, maar 
ook voor belanghebbenden buiten hun 
bestaande gemeenschappen. Zij zullen 
zich moeten instellen op een periode met 
meer gedecentraliseerde werkprocessen, 
werken op afstand, minder reizen, meer 
onzekerheid en meer fysieke afstand. Zij 
dienen hun partners, begunstigden en 
studenten te helpen met innovatieve 
oplossingen en instrumenten voor 
samenwerking, informatie en 
ondersteunende diensten.
Tegen het einde van 2023 beoordeelt de 
raad van bestuur van het EIT in overleg 
met de Commissie of de door iedere KIG 
ontplooide COVID-19-initiatieven moeten 
worden verlengd.

Or. en

Amendement 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie
Marisa Matias
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. EIT Health moet expertise 
bijeenbrengen en gegevens en informatie 
verzamelen voor het ontwikkelen van 
vaccins, testmethoden en medische 
behandelingen voor COVID-19. EIT 
Health dient horizontale platforms op te 
zetten die ondersteuning kunnen bieden 
aan onderzoek en ontwikkeling in het 
kader van vaccingerichte initiatieven van 
wetenschappelijke instellingen, bedrijven 
(met name kleine en middelgrote 
ondernemingen) en andere organisaties 
die ervaring hebben met preklinische 
proeven, het testen van vaccins en de 
productie van klinisch testmateriaal.

Or. en

Amendement 355
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voor de periode 2021-2027 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 
[3 000] miljoen EUR en is gebaseerd op 
drie hoofdonderdelen: 1) the expenditure 
for the existing eight KICs (reflecting that 
for three of them the framework 
partnership agreements will come to an end 
by 2024) and the launch of two new KICs 
(in 2022 and 2025); 2) het opstarten van 
een nieuwe steun- en coördinatieactie van 
het EIT; en 3) de administratieve uitgaven.

Het voor de periode 2021-2027 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 4 % van de 
pijler “Innovatief Europa” van Horizon 
Europa (pijler III) en is gebaseerd op twee 
hoofdonderdelen: 1) the expenditure for the 
existing eight KICs (reflecting that for 
three of them the framework partnership 
agreements will come to an end by 2024) 
and the launch of two new KICs (in 2024 
and 2026); en 2) de administratieve 
uitgaven.

Or. en
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Amendement 356
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voor de periode 2021-2027 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 
[3 000] miljoen EUR en is gebaseerd op 
drie hoofdonderdelen: 1) the expenditure 
for the existing eight KICs (reflecting that 
for three of them the framework 
partnership agreements will come to an end 
by 2024) and the launch of two new KICs 
(in 2022 and 2025); 2) the launch of a new 
EIT support and coordination action; and 
3) administrative expenditure.

Het voor de periode 2021-2027 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 4 % van 
Horizon Europa en is gebaseerd op twee 
hoofdonderdelen: 1) the expenditure for the 
existing eight KICs (reflecting that for 
three of them the framework partnership 
agreements as it is will come to an end by 
2024) and the launch of two new KICs (in 
2022 and 2025); and 2) administrative 
expenditure.

Or. en

Amendement 357
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voor de periode 2021-2027 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 
[3 000] miljoen EUR en is gebaseerd op 
drie hoofdonderdelen: 1) the expenditure 
for the existing eight KICs (reflecting that 
for three of them the framework 
partnership agreements will come to an end 
by 2024) and the launch of two new KICs 
(in 2022 and 2025); 2) the launch of a new 
EIT support and coordination action; en 
3) administratieve uitgaven.

Het voor de periode 2021-2027 benodigde 
budget voor het EIT bedraagt 
[3 000] miljoen EUR en is gebaseerd op 
drie hoofdonderdelen: 1) the expenditure 
for the existing eight KICs (reflecting that 
for three of them the framework 
partnership agreements will come to an end 
by 2024) and a possible launch of a new 
KICs); 2) het opstarten van een nieuwe 
steun- en coördinatieactie van het EIT; en 
3) administratieve uitgaven.
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Or. en

Amendement 358
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Through the introduction of a co-funding 
rate, the KICs are expected to mobilise a 
further EUR [1500] million of other public 
and private sources. Het budget voor het 
opstarten van twee nieuwe KIG’s 
(respectievelijk in 2022 en 2025) zal 
ongeveer [300] miljoen EUR bedragen. 
Als naast het budget van het EIT nog 
andere aanvullende middelen beschikbaar 
worden, kan het EIT nog meer KIG’s 
opstarten.

Ongeveer 96,7 % (4 640 miljoen EUR) 
van de totale EIT-begroting is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s, waarvan:

- at least 10 to 15 % (EUR 464 to 696 
million) measures under the Regional 
Innovation Scheme.

– maximaal 3 % (120 miljoen EUR) voor 
de opstartfase van het proefproject voor 
de ontwikkeling van de ondernemers- en 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs. Afhankelijk van de 
uitkomst van de tussentijdse evaluatie zou 
dit bedrag kunnen worden verhoogd met 
het oog op de opschaling van de proef 
(laatste vier jaar);
– 5,5 % (250 miljoen EUR) voor het 
uitschrijven van oproepen tot het indienen 
van voorstellen voor twee mogelijke 
nieuwe KIG’s (afhankelijk een positieve 
tussentijdse evaluatie).
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Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[2 400] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren.

Als naast het budget van het EIT nog 
andere aanvullende middelen beschikbaar 
worden, kan het EIT nog meer KIG’s 
opstarten.

Or. en

Amendement 359
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Through the introduction of a co-funding 
rate, the KICs are expected to mobilise a 
further EUR [1500] million of other 
public and private sources. Het budget 
voor het opstarten van twee nieuwe KIG’s 
(respectievelijk in 2022 en 2025) zal 
ongeveer [300] miljoen EUR bedragen. 
Als naast het budget van het EIT nog 
andere aanvullende middelen beschikbaar 
worden, kan het EIT nog meer KIG’s 
opstarten.

Ongeveer 96,7 % van de totale EIT-
begroting is bestemd voor de financiering 
van bestaande en nieuwe KIG’s, waarvan:

– ten minste 10 % moet worden bestemd 
voor de regionale innovatieregeling;

– ten minste 3 % voor het opstarten van 
een nieuw proefproject voor de 
versterking van de ondernemers- en 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs;
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– circa 10 % voor het opstarten van twee 
nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025). Als naast het budget van het EIT 
nog andere aanvullende middelen 
beschikbaar worden, kan het EIT nog meer 
KIG’s opstarten.

– ten minste 7 % moet worden bestemd 
voor activiteiten tussen KIG’s, waaronder 
oproepen tot mededinging die gericht zijn 
aan KIG’s waarvan de 
kaderpartnerschapsovereenkomst 
beëindigd is;
Door de invoering van een geleidelijk 
afnemend medefinancieringspercentage 
van het EIT zullen de KIG’s naar 
verwachting nog eens 50 % aan verdere 
publieke en particuliere financiering 
mobiliseren.

Or. en

Amendement 360
Robert Roos
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[1 500] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren. 
Het budget voor het opstarten van twee 
nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025) zal ongeveer [300] miljoen EUR 
bedragen. Als naast het budget van het 

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[1 500] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren.
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EIT nog andere aanvullende middelen 
beschikbaar worden, kan het EIT nog 
meer KIG’s opstarten.

Or. en

Amendement 361
Ignazio Corrao

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[1 500] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren. 
Het budget voor het opstarten van twee 
nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025) zal ongeveer [300] miljoen EUR 
bedragen. Als naast het budget van het EIT 
nog andere aanvullende middelen 
beschikbaar worden, kan het EIT nog meer 
KIG’s opstarten.

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling, 
alsook een gepast bedrag van ten minste 
3 % voor het oprichten van nieuwe 
colocatiecentra. Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[1 500] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren. 
Het budget voor het opstarten van twee 
nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025) zal ongeveer [300] miljoen EUR 
bedragen. Als naast het budget van het EIT 
nog andere aanvullende middelen 
beschikbaar worden, kan het EIT nog meer 
KIG’s opstarten.

Or. en

Motivering

Colocatiecentra zijn bovendien uiterst belangrijk, omdat zij de innovatiehubs van de KIG’s 
vormen. Het is dan ook belangrijk om er meer te openen, vooral in regio’s die ondermaats 
presteren, aangezien zij een drijvende kracht voor hun ontwikkeling kunnen zijn. Om deze 
reden dient er een speciaal budget voor het openen van nieuwe CLC’s te worden 
gereserveerd.

Amendement 362
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Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[1 500] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren. 
Het budget voor het opstarten van twee 
nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025) zal ongeveer [300] miljoen EUR 
bedragen. Als naast het budget van het 
EIT nog andere aanvullende middelen 
beschikbaar worden, kan het EIT nog 
meer KIG’s opstarten.

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[1 500] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren. 
Het budget voor het opstarten van twee 
nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025) zal ongeveer [300] miljoen EUR per 
KIG bedragen.

Or. en

Amendement 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % 
van de totale EIT-begroting) is bestemd 
voor de financiering van bestaande en 
nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen 
EUR voor de regionale innovatieregeling. 
Door de invoering van een 
medefinancieringspercentage zullen de 
KIG’s naar verwachting nog eens 
[1 500] miljoen EUR aan andere publieke 
en particuliere financiering mobiliseren. 
Het budget voor het opstarten van twee 

Ongeveer 96,7 %van de totale EIT-
begroting is bestemd voor de financiering 
van bestaande en nieuwe KIG’s, waarvan:
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nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025) zal ongeveer [300] miljoen EUR 
bedragen. Als naast het budget van het EIT 
nog andere aanvullende middelen 
beschikbaar worden, kan het EIT nog meer 
KIG’s opstarten.

– ten minste 15 % voor de regionale 
innovatieregeling;

– circa 10 % voor het opstarten van twee 
nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 
2025). De KIG’s zullen naar verwachting 
aanvullende financiering uit andere 
publieke en particuliere bronnen 
mobiliseren. Als naast het budget van het 
EIT nog andere aanvullende middelen 
beschikbaar worden, kan het EIT nog meer 
KIG’s opstarten.

Or. en

Amendement 364
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een nieuwe ondersteunende 
actie opstarten om de ondernemers- en 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs te helpen ontwikkelen. 
Deze actie zal horizontale diensten voor 
projectbeheer en toezicht vereisen. 
Ongeveer [400] miljoen EUR van het 
EIT-budget (maximaal 14 %) is nodig 
voor de uitvoering van deze activiteiten: 
[120] miljoen EUR voor de opstartfase (de 
eerste drie jaar) en de rest voor de 
opschalingsfase (de laatste vier jaar).

Schrappen

Or. en
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Amendement 365
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een nieuwe ondersteunende 
actie opstarten om de ondernemers- en 
innovatiecapaciteit van instellingen voor 
hoger onderwijs te helpen ontwikkelen. 
Deze actie zal horizontale diensten voor 
projectbeheer en toezicht vereisen. 
Ongeveer [400] miljoen EUR van het 
EIT-budget (maximaal 14 %) is nodig 
voor de uitvoering van deze activiteiten: 
[120] miljoen EUR voor de opstartfase (de 
eerste drie jaar) en de rest voor de 
opschalingsfase (de laatste vier jaar).

Schrappen

Or. en

Motivering

Om de tekst te stroomlijnen, wordt deze alinea opgenomen in de eerste alinea van deze 
afdeling (4.1 Benodigd budget).

Amendement 366
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - afdeling 4 – punt 4.1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een slanke en dynamische 
organisatie blijven. De administratieve 
uitgaven, die de nodige personele, 
administratieve, infrastructurele en 
operationele kosten dekken, zullen stijgen, 
maar gemiddeld niet meer dan 3 % van het 
EIT-budget bedragen. Een deel van de 
administratieve uitgaven wordt gedekt door 

Het EIT zal een slanke en dynamische 
organisatie blijven. De administratieve 
uitgaven van het EIT, die de nodige 
personele, administratieve, infrastructurele 
en operationele kosten dekken, zullen 
stijgen, maar gemiddeld niet meer dan 3 % 
van het EIT-budget bedragen. Een deel van 
de administratieve uitgaven wordt gedekt 
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Hongarije doordat het land tot eind 2029 
gratis kantoorruimte ter beschikking stelt. 
De administratieve uitgaven voor de 
periode 2021-2027 zullen daarom 
ongeveer 73 miljoen EUR bedragen. Het 
budget kan als volgt worden uitgesplitst:

door Hongarije doordat het land tot 
eind 2029 gratis kantoorruimte ter 
beschikking stelt.

Or. en

Amendement 367
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De meting van het effect van het EIT zal 
tijdens de volgende 
programmeringsperiode voortdurend 
worden verbeterd, rekening houdend met 
de tot dusver geleerde lessen en opgedane 
ervaring. Het EIT zal zich van een kader 
voor evaluatie, rapportage en toezicht 
bedienen dat voor samenhang met de 
algemene aanpak in het kader van Horizon 
Europa zorgt en tegelijkertijd flexibiliteit 
biedt. Met name zal de feedback tussen de 
Commissie, het EIT en de KIG’s worden 
verbeterd om de doelstellingen op een 
consistente, coherente en efficiënte manier 
te kunnen verwezenlijken.

De meting van het effect van het EIT zal 
tijdens de volgende 
programmeringsperiode voortdurend 
worden verbeterd, rekening houdend met 
de tot dusver geleerde lessen en opgedane 
ervaring. Het EIT zal zich van een kader 
voor evaluatie, rapportage en toezicht 
bedienen dat voor samenhang met de 
algemene aanpak in het kader van Horizon 
Europa zorgt en tegelijkertijd flexibiliteit 
biedt. Met name zal de feedback tussen de 
Commissie, het EIT en de KIG’s worden 
verbeterd om de doelstellingen op een 
consistente, coherente en efficiënte manier 
te kunnen verwezenlijken. Om dit proces te 
bevorderen, moet iedere KIG haar eigen 
monitoring-, evaluatie- en leerfuncties 
versterken, zodat externe beoordelaars 
waar en wanneer nodig kunnen 
beschikken over de noodzakelijke 
capaciteit en gegevens.

Or. en

Amendement 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
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namens de PPE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tussentijdse evaluatie van het EIT
Drie jaar na oprichting wordt het EIT, 
onder inachtneming van de periodieke 
evaluaties voorzien in artikel 19 van 
Verordening [xxx] [EIT-verordening], 
onderworpen aan een grondige 
tussentijdse evaluatie door de Commissie. 
Naast andere aspecten beoordeelt die 
tussentijdse evaluatie ook de 
doeltreffendheid van de strategieën voor 
financiële duurzaamheid van de KIG’s en 
de haalbaarheid van verdere 
samenwerking tussen het EIT en alle 
uitvoeringsorganen van pijler III van 
Horizon Europa, teneinde te beoordelen 
of het EIT een meer horizontale rol zou 
kunnen spelen voor alle pijlers van 
Horizon Europa en/of er één loket voor 
innovatie met een reeks verschillende 
aanvullende activiteiten kan worden 
opgezet.

Or. en

Amendement 369
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De periodieke evaluaties van de EIT-
activiteiten, met inbegrip van de door de 
KIG’s beheerde activiteiten, zullen door de 
Commissie worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van de EIT-
verordening en de Horizon Europa-

De periodieke evaluaties van de EIT-
activiteiten, met inbegrip van de door de 
KIG’s beheerde activiteiten, zullen door de 
Commissie worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van de EIT-
verordening en de Horizon Europa-
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verordening. Bij deze evaluaties zullen de 
doeltreffendheid, de efficiëntie, de 
relevantie, de samenhang en de EU-
meerwaarde van de activiteiten van het 
EIT, met inbegrip van de KIG’s, worden 
beoordeeld. De evaluaties zullen worden 
gebaseerd op onafhankelijke externe 
evaluaties en worden gebruikt bij de 
algemene halftijdse en ex post-evaluaties 
van Horizon Europa. Bovendien zal het 
EIT een grondige evaluatie van elke KIG 
uitvoeren vóór het einde van het 7e en het 
14e operationele jaar in het kader van de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten.

verordening. Bij deze evaluaties zullen de 
doeltreffendheid, de efficiëntie, de 
relevantie, de samenhang en de EU-
meerwaarde van de activiteiten van het 
EIT, met inbegrip van de KIG’s, worden 
beoordeeld. De evaluaties zullen worden 
gebaseerd op onafhankelijke externe 
evaluaties en worden gebruikt bij de 
algemene halftijdse en ex post-evaluaties 
van Horizon Europa. Bovendien zal het 
EIT een grondige evaluatie van elke KIG 
uitvoeren overeenkomstig de artikelen 10, 
11 en 19 van de EIT-verordening.

Or. en

Amendement 370
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rapportage over en het toezicht op de 
operationele prestaties en de resultaten 
van de KIG’s zullen een primaire taak van 
het EIT zijn en worden uitgevoerd in 
samenwerking met de gemeenschappelijke 
diensten van Horizon Europa. Het 
rapportage- en toezichtsysteem voor 
KIG’s zal in het algemene toezichtsysteem 
van Horizon Europa worden ingebouwd, 
met name door gemeenschappelijke 
gegevensmodellen toe te passen (inclusief 
gegevensverzameling). De Commissie zal 
aan het medeontwerp van alle relevante, 
door het EIT ontwikkelde of toegepaste 
impact- en toezichtindicatoren en -
instrumenten deelnemen om te zorgen voor 
compatibiliteit en samenhang met het 
algemene toezichtsysteem van Horizon 
Europa, met inbegrip van de belangrijkste 
effecttrajecten, het kader van criteria voor 
Europese partnerschappen en het 

Het EIT zal zijn huidige toezichtsysteem 
verbeteren in overeenstemming met het 
algemene toezichtsysteem van Horizon 
Europa, met name door 
gemeenschappelijke gegevensmodellen toe 
te passen (inclusief gegevensverzameling), 
een rapportage- en toezichtskader op te 
stellen, inclusief kernprestatie-
indicatoren, afgestemd op de belangrijkste 
effecttrajecten van het Horizon Europa-
programma. De Commissie houdt 
voortdurend toezicht op het beheer en de 
uitvoering van de activiteiten van het EIT 
en zal aan het medeontwerp van alle 
relevante, door het EIT ontwikkelde of 
toegepaste impact- en toezichtindicatoren 
en -instrumenten deelnemen om te zorgen 
voor compatibiliteit en samenhang met het 
algemene toezichtsysteem van Horizon 
Europa, met inbegrip van het kader van 
criteria voor Europese partnerschappen en 
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strategische planningsproces. Voorts zal 
het EIT rekening houden met de toepassing 
van de Innovation Radar-methode in het 
kader van Horizon Europa en nagaan hoe 
de KIG’s Innovation Radar kunnen 
gebruiken om hun monitoringactiviteiten te 
versterken.

het strategische planningsproces. Voorts 
zal het EIT rekening houden met de 
toepassing van de Innovation Radar-
methode in het kader van Horizon Europa 
en nagaan hoe de KIG’s Innovation Radar 
kunnen gebruiken om hun 
monitoringactiviteiten te versterken.

Or. en

Amendement 371
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) economische/innovatie-effecten 
sorteren door de oprichting en de groei van 
ondernemingen evenals nieuwe 
innovatieve oplossingen voor wereldwijde 
uitdagingen te beïnvloeden, directe en 
indirecte werkgelegenheid te scheppen en 
andere publieke en particuliere 
investeringen te mobiliseren;

1) economische/innovatie-effecten 
sorteren door de oprichting en de groei van 
ondernemingen evenals nieuwe 
innovatieve oplossingen voor wereldwijde 
uitdagingen te beïnvloeden, directe en 
indirecte werkgelegenheid te scheppen en 
aanvullende publieke en particuliere 
investeringen te mobiliseren;

Or. en

Amendement 372
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) maatschappelijke effecten sorteren 
door de beleidsprioriteiten van de EU op 
het gebied van klimaatverandering, 
energie, grondstoffen, gezondheid of 

3) maatschappelijke effecten sorteren 
door de beleidsprioriteiten van de EU op 
het gebied van klimaatverandering 
(bestrijding van klimaatverandering en 
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voedsel met behulp van innovatieve 
oplossingen aan te pakken, in contact met 
burgers en eindgebruikers te treden en de 
toepassing van innovatieve oplossingen op 
deze gebieden in de samenleving te 
versterken.

vergroting van 
klimaatbestendigheid/aanpassingsvermog
en) en de verwezenlijking van 
broeikasgasneutraliteit, energie, 
grondstoffen, gezondheid, productie met 
toegevoegde waarde, stedelijke mobiliteit 
of voedsel met behulp van innovatieve 
oplossingen aan te pakken, in contact met 
burgers en eindgebruikers te treden en de 
toepassing van innovatieve oplossingen op 
deze gebieden in de samenleving te 
versterken.

Or. en

Amendement 373
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
namens de PPE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 5 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) systemische effecten sorteren door 
complexe en onderling verbonden 
uitdagingen aan te gaan, transformerende 
toepassingen met integrale effecten op 
meerdere sectoren, waarmee binnen 
iedere KIG en met name door de 
samenwerking tussen KIG’s wordt 
bijgedragen aan de vormgeving van het 
beleid van de Unie en de aanpak van 
wereldwijde maatschappelijke 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 374
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 375
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – afdeling 4 – punt 4.2 – alinea 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tussentijdse evaluatie van het EIT
Het EIT is voorwerp van een grondige 
tussentijdse evaluatie van de Commissie, 
op basis van de periodieke evaluaties als 
vastgesteld in artikel 19 van de EIT-
verordening. Deze wordt uitgevoerd met 
behulp van via een open en transparante 
procedure gekozen, onafhankelijke 
deskundigen zodra er voldoende 
informatie beschikbaar is over de 
voortgang die het EIT heeft geboekt bij de 
uitvoering, doch uiterlijk vier jaar nadat 
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met de uitvoering van het programma is 
begonnen. 
Naast andere aspecten beoordeelt die 
tussentijdse evaluatie de resultaten en de 
mogelijke voortzetting, en eventuele 
uitbreiding, van het proefproject voor 
instellingen voor hoger onderwijs, alsook 
of wordt voldaan aan de noodzakelijke 
budgettaire voorwaarden om een nieuwe 
KIG op te starten. Zij moet ook 
kwantitatief en kwalitatief inzicht bieden 
in de bijdrage van het EIT en de KIG’s 
aan de verwezenlijking van 
broeikasgasneutraliteit, de Europese 
Green Deal en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling. Daarnaast 
beoordeelt zij de haalbaarheid van het 
samenbrengen van alle 
uitvoeringsorganen van pijler III van 
Horizon Europa, om één loket te creëren 
voor innovatie, met een reeks 
verschillende aanvullende activiteiten.

Or. en


