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Ændringsforslag 99
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 100
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til De Forenede 
Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling og til målene for bæredygtig 
udvikling,

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 101
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Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Henvisning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019) 640 final),

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 102
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Henvisning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 103
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö
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Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I lyset af det presserende behov for 
ambitiøse tiltag til at tackle 
klimaændringerne og miljømæssige 
udfordringer, begrænse den globale 
opvarmning til 1,5° C og forhindre 
massive tab af biodiversitet vedtog 
Kommissionen sin meddelelse om den 
europæiske grønne pagt, hvori den 
forpligtede sig til at omdanne EU til et 
sundere og mere bæredygtigt, retfærdigt 
og velstående samfund med en 
nettodrivhusgasemission på nul. 
Forslaget til "den europæiske klimalov" 
(COM(2020) 80) forankrer målet som 
fastsat i den europæiske grønne pagt om 
en klimaneutral europæisk økonomi og et 
klimaneutralt europæisk samfund i 
lovgivningen. Det indebærer, at der skal 
opnås en nettodrivhusgasemission på nul 
på EU-niveau ved at reducere 
drivhusgasemissionerne og beskytte det 
naturlige miljø. Denne omstilling kan kun 
opnås ved at fremme forskning og 
innovation, hvilket understreger behovet 
for at fremme gunstige vilkår og 
investeringer i at forbedre den europæiske 
videnbase og forsknings- og 
innovationskapacitet, navnlig inden for 
grønne klimavenlige teknologier og 
innovative tiltag.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 104
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen



PE650.626v01-00 6/177 AM\1204117DA.docx

DA

Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale udfordringer. EIT bør 
primært have til formål at bidrage til 
udviklingen af Unionens og 
medlemsstaternes innovationskapacitet på 
højeste niveau. For at nå dette mål bør EIT 
lette og forbedre netværk og samarbejde og 
skabe synergi mellem forskellige 
innovationsfællesskaber i Europa.

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale og samfundsmæssige 
udfordringer. EIT bør primært have til 
formål at bidrage til udviklingen af 
Unionens og medlemsstaternes 
innovationskapacitet på højeste niveau. For 
at nå dette mål bør EIT lette og forbedre 
netværk og samarbejde og skabe synergi 
mellem forskellige innovationsfællesskaber 
i Europa og sikre en bred geografisk 
dækning med det formål at slå bro over de 
regionale forskelle, også internt i 
medlemsstaterne, og undgå 
innovationskløften.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 105
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale udfordringer. EIT bør 
primært have til formål at bidrage til 
udviklingen af Unionens og 
medlemsstaternes innovationskapacitet på 

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale udfordringer, herunder 
uventede kriser med indvirkning på 
innovationstrekanten. EIT bør primært 
have til formål at bidrage til udviklingen af 
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højeste niveau. For at nå dette mål bør EIT 
lette og forbedre netværk og samarbejde og 
skabe synergi mellem forskellige 
innovationsfællesskaber i Europa.

Unionens og medlemsstaternes 
innovationskapacitet på højeste niveau. For 
at nå dette mål bør EIT lette og forbedre 
netværk og samarbejde og skabe synergi 
mellem forskellige innovationsfællesskaber 
i Europa og fortsat have ekspertise som sit 
vigtigste kriterium.

Or. en

Ændringsforslag 106
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale udfordringer. EIT bør 
primært have til formål at bidrage til 
udviklingen af Unionens og 
medlemsstaternes innovationskapacitet på 
højeste niveau. For at nå dette mål bør EIT 
lette og forbedre netværk og samarbejde og 
skabe synergi mellem forskellige 
innovationsfællesskaber i Europa.

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale samfundsmæssige 
udfordringer, især målene for bæredygtig 
udvikling og reduktion af 
drivhusgasemissionerne i 
overensstemmelse med Parisaftalen til en 
nettoemission på nul senest i 2040. EIT 
bør primært have til formål at bidrage til 
udviklingen af Unionens og 
medlemsstaternes innovationskapacitet på 
højeste niveau. For at nå dette mål bør EIT 
lette og forbedre netværk og samarbejde og 
skabe synergi mellem forskellige 
innovationsfællesskaber i Europa.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 107
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Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale udfordringer. EIT bør 
primært have til formål at bidrage til 
udviklingen af Unionens og 
medlemsstaternes innovationskapacitet på 
højeste niveau. For at nå dette mål bør EIT 
lette og forbedre netværk og samarbejde og 
skabe synergi mellem forskellige 
innovationsfællesskaber i Europa.

(4) EIT bør primært via sine videns- og 
innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 
der tackler globale udfordringer. EIT bør 
primært have til formål at bidrage til 
udviklingen af Unionens og 
medlemsstaternes talent-, iværksætter- og 
innovationskapacitet og forbedre EU's 
position i det globale 
innovationslandskab. For at nå dette mål 
bør EIT lette og forbedre netværk og 
samarbejde og skabe synergi mellem 
forskellige innovationsfællesskaber i 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 108
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den ustabile situation, som 
spredningen af covid-19 har givet 
anledning til, har haft store konsekvenser 
for økonomien, og det er derfor vigtigt at 
identificere problematiske virkninger på 
universiteter, forskere, virksomheder og 
andre interessenter for at beskytte 
videntrekanten og genopbygge tilliden 
mellem alle aktører. Under disse 
omstændigheder er det nødvendigt, at EIT 
udarbejder et kriseprogram for en periode 
på to år, hvori der fastsættes prioriteter i 
overensstemmelse med det, der ifølge de 
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enkelte VIF'er er nødvendigt for at 
overvinde covid-19-krisen og tilpasse sig 
til perioden efter krisen.

Or. en

Ændringsforslag 109
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ("SID"). SID bør 
sikre sammenhæng med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
FFR samt andre EU-initiativer, -politikker 
og -instrumenter, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. Da SID 
er vigtig for Unionens innovationspolitik, 
og dens socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

(5) EIT's langsigtede strategi, mål og 
finansieringsbehov bør fastlægges for 
perioden 2020-2027, dækkende den næste 
flerårige finansielle ramme ("FFR"), i en 
strategisk innovationsdagsorden ("SID"). 
SID bør fastsætte EIT's centrale 
foranstaltninger, mål for resultater og 
forventede socioøkonomiske virkninger, 
herunder EIT's virkning på målet om at 
opnå en nettodrivhusgasemission på nul 
senest i 2040 og på opfyldelsen af FN's 
mål for bæredygtig udvikling. SID bør 
sikre sammenhæng med EU-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation og fremme synergi med andre 
relevante EU-programmer under FFR samt 
andre EU-initiativer, -politikker, 
-forpligtelser og -instrumenter, navnlig 
dem, der støtter uddannelse og 
regionaludvikling. Da SID er vigtig 
for Unionens innovationspolitik, og dens 
socioøkonomiske og socioøkologiske 
konsekvenser for Unionen derfor har stor 
politisk betydning, bør SID vedtages af 
Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag 
af et forslag fra Kommissionen, der 
er baseret på et bidrag fra EIT.

Or. en
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Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 110
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ("SID"). SID bør 
sikre sammenhæng med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
FFR samt andre EU-initiativer, -politikker 
og -instrumenter, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. Da SID 
er vigtig for Unionens innovationspolitik, 
og dens socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

(5) EIT's prioriterede områder og dets 
finansieringsbehov bør fastlægges for en 
syvårig periode, dækkende den respektive 
flerårige finansielle ramme ("FFR"), i en 
strategisk innovationsdagsorden ("SID"), 
idet der de første to år dog primært bør 
være fokus på kriseprogrammet som 
reaktion på covid-19-krisen. SID bør sikre 
sammenhæng med Horisont Europa, 
navnlig strategiske FoI-planer, og fremme 
synergi med andre relevante EU-
programmer under FFR samt andre EU-
initiativer, -politikker og -instrumenter, 
navnlig dem, der støtter uddannelse og 
regionaludvikling. Da SID er vigtig 
for Unionens innovationspolitik, og dens 
socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

Or. en

Ændringsforslag 111
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ("SID"). SID bør 
sikre sammenhæng med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
FFR samt andre EU-initiativer, -politikker 
og -instrumenter, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. Da SID 
er vigtig for Unionens innovationspolitik, 
og dens socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ("SID"). SID bør 
sikre sammenhæng med Horisont Europa 
– rammeprogrammet for forskning og 
innovation ("Horisont Europa") – og 
fremme synergi med andre relevante EU-
programmer under FFR samt andre EU-
initiativer, -politikker og -instrumenter, 
navnlig dem, der støtter uddannelse og 
regionaludvikling. Da SID er vigtig 
for Unionens innovationspolitik, og dens 
socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

Or. en

Begrundelse

EIT-forordningen bør ikke være tidsneutral, og EIT bør kædes sammen med Horisont Europa.

Ændringsforslag 112
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ("SID"). SID bør 

(5) EIT's strategiske prioriterede 
områder og dets finansieringsbehov bør 
fastlægges for en syvårig periode, 
dækkende den respektive flerårige 
finansielle ramme ("FFR"), i en strategisk 
innovationsdagsorden ("SID"). SID bør 
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sikre sammenhæng med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
FFR samt andre EU-initiativer, -politikker 
og -instrumenter, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. Da SID 
er vigtig for Unionens innovationspolitik, 
og dens socioøkonomiske konsekvenser 
for Unionen derfor har stor politisk 
betydning, bør SID vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, der er baseret 
på et bidrag fra EIT.

sikre sammenhæng med Horisont Europa 
– rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation – og fremme 
synergi med andre relevante EU-
programmer under FFR samt andre EU-
initiativer, -politikker og -instrumenter, 
navnlig dem, der støtter uddannelse og 
regionaludvikling. Da SID er vigtig 
for Unionens innovationspolitik, og dens 
socioøkonomiske konsekvenser derfor har 
stor politisk betydning, bør SID vedtages af 
Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag 
af et forslag fra Kommissionen, der 
er baseret på et bidrag fra EIT.

Or. en

Ændringsforslag 113
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Krisen som følge af covid-19-
pandemien har haft massive og 
ødelæggende konsekvenser for 
medlemsstaternes sundhedssystemer og 
økonomiske systemer, hvilket har 
forårsaget samfundsmæssige 
forstyrrelser. Disse konsekvenser vil 
kræve samarbejde mellem alle EU's 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer, og EIT bør bidrage til den 
innovationsindsats, der er nødvendig for 
at sikre en samlet reaktion på krisen og 
bidrage til den europæiske 
genopretningsplan og dermed 
genopretningen af vores samfund og 
økonomi på lang sigt med udgangspunkt i 
den grønne pagt og modstandsdygtighed. 
Derudover bør EIT og VIF'erne styrke 
deres tiltag for at støtte og øge 
modstandsdygtigheden hos 
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mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og opstartsvirksomheder 
samt studerende, forskere, iværksættere 
og lønmodtagere og holde EIT's 
dynamiske innovationsøkosystemer i live.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 114
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Krisen som følge af covid-19-
pandemien har haft massive og 
ødelæggende konsekvenser for 
medlemsstaternes sundhedssystemer og 
økonomiske systemer, hvilket har 
forårsaget samfundsmæssige 
forstyrrelser. Disse konsekvenser vil 
kræve samarbejde mellem alle EU's 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer, og EIT bør bidrage til den 
innovationsindsats, der er nødvendig for 
at sikre en samlet reaktion på krisen. 
Derudover bør EIT og VIF'erne styrke 
deres tiltag for at støtte og øge 
modstandsdygtigheden hos 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og opstartsvirksomheder 
samt studerende, forskere, iværksættere 
og lønmodtagere.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
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med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 115
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Den igangværende forskning i 
håndtering af virkningerne af covid-19-
krisen bør fremskyndes. EIT bør fremme 
virkningerne af denne forskning og 
bidrage til udviklingen af de produkter og 
innovative tjenester, der opstår som følge 
heraf, således at de når ud til så mange 
som muligt.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 116
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) EIT's bestyrelse og VIF'erne bør 
træffe de fleksibilitetsforanstaltninger, der 
er nødvendige for at sikre den nødvendige 
støtte til deres økosystem baseret på 
videntrekanten, og om nødvendigt 
etablere ad hoc-støtteforanstaltninger for 
deres partnere og støttemodtagere og 
endda støtteforanstaltninger, der når ud 
over deres egne fællesskaber. De bør give 
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deres partnere, støttemodtagere og 
studerende redskaber til at tilpasse sig til 
mere decentrale arbejdsmetoder og 
fjernarbejde, mindre rejsetid, mere 
usikkerhed og fortsat fysisk distancering.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 117
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation rettes mod strategiske 
langsigtede udfordringer for innovation i 
Europa, navnlig inden for tværfaglige 
områder, herunder også dem, der allerede 
er blevet udpeget på europæisk plan. I den 
forbindelse bør EIT fremme en 
regelmæssig dialog med civilsamfundet.

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med Horisont Europa 
rettes mod strategiske langsigtede 
udfordringer for innovation i Europa, 
navnlig inden for tværfaglige områder, 
herunder udvikling af ikke-teknologiske 
løsninger, organisatoriske strategier, nye 
forretningsmodeller og innovation inden 
for systemer og den offentlige sektor, som 
et nødvendigt supplement til de 
innovationsaktiviteter, der har fokus på 
teknologi. I den forbindelse bør EIT 
fremme en regelmæssig dialog med 
civilsamfundet, herunder med forsknings- 
og innovationscentre, SMV'er, 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
industrien.

Or. en

Begrundelse

EIT-forordningen bør ikke være tidsneutral, og EIT bør kædes sammen med Horisont Europa 
(ændringsforslaget vedrører hele forordningen). Ændringen er nødvendig af hensyn til den 
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indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen med andre ændringsforslag, der opfylder 
betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 118
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation rettes mod strategiske 
langsigtede udfordringer for innovation i 
Europa, navnlig inden for tværfaglige 
områder, herunder også dem, der allerede 
er blevet udpeget på europæisk plan. I den 
forbindelse bør EIT fremme en 
regelmæssig dialog med civilsamfundet.

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med Horisont Europa 
rettes mod strategiske langsigtede 
udfordringer for innovation i Europa, 
navnlig inden for tværfaglige områder, 
herunder også dem, der allerede er blevet 
udpeget på europæisk plan. I den 
forbindelse bør EIT fremme en 
regelmæssig dialog med civilsamfundet, 
herunder med forsknings- og 
innovationscentre, SMV'er, videregående 
uddannelsesinstitutioner og industrien.

Or. en

Ændringsforslag 119
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation rettes mod strategiske 
langsigtede udfordringer for innovation i 
Europa, navnlig inden for tværfaglige 
områder, herunder også dem, der allerede 
er blevet udpeget på europæisk plan. I den 

(6) EIT's aktiviteter bør i 
overensstemmelse med Horisont Europa 
rettes mod strategiske langsigtede 
udfordringer for innovation i Europa, 
navnlig inden for tværfaglige områder, 
herunder også dem, der allerede er blevet 
udpeget på europæisk plan. I den 
forbindelse bør EIT fremme en 
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forbindelse bør EIT fremme en 
regelmæssig dialog med civilsamfundet.

regelmæssig dialog med civilsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 120
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EIT bør prioritere overførsel af sine 
aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation til en 
erhvervsmæssig kontekst og en 
kommerciel anvendelse af resultaterne 
såvel som støtte til oprettelse af nye 
virksomheder, spin-offs og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er).

(7) EIT bør prioritere overførsel af sine 
aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation samt 
iværksætteri til en erhvervsmæssig 
kontekst og en kommerciel anvendelse af 
resultaterne såvel som støtte til oprettelse 
af nye virksomheder, spin-offs og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er).

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 121
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) EIT bør tilstræbe at arbejde 
tættere sammen med små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) for at sikre, at de 
deltager aktivt i VIF'ernes aktiviteter. 
Derudover bør offentlige virksomheder og 
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lokale myndigheder samt 
nonprofitorganisationer inddrages i 
VIF'erne, når dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 122
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) I og med at sociale foretagender af 
karakter er meget innovative i kraft af de 
varer eller tjenesteydelser, de leverer, 
deres organisation eller de 
produktionsmetoder, de benytter sig af, 
bør tilskyndelse til iværksætteraktiviteter 
på det sociale område indgå i EIT's og 
VIF'ernes aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 123
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome europæiske partnerskaber i stor 
skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
udvælges af EIT's bestyrelse på grundlag af 
en gennemsigtig og ekspertisebaseret 
proces og i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastsat for udvælgelse af 
europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, og udpeges til "VIF'er".

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome europæiske institutionaliserede 
partnerskaber i stor skala mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
bør sigte mod at blive finansielt 
bæredygtige ved at mobilisere midler fra 
andre offentlige og private kilder og 
tiltrække og engagere så mange nye 
partnere som muligt, som udvælges af 
EIT's bestyrelse på grundlag af en 
gennemsigtig og ekspertisebaseret 
proces og i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastsat for udvælgelse af 
europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa til støtte for forskning og 
innovation, og udpeges til "VIF'er".

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 124
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome europæiske partnerskaber i stor 
skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome europæiske partnerskaber i stor 
skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
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forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
udvælges af EIT's bestyrelse på grundlag af 
en gennemsigtig og ekspertisebaseret 
proces og i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastsat for udvælgelse af 
europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, og udpeges til "VIF'er".

forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
bør sigte mod at blive finansielt 
bæredygtige ved at tiltrække yderligere 
private og offentlige investeringer og 
engagere så mange nye partnere som 
muligt. De bør udvælges af EIT's 
bestyrelse på grundlag af en gennemsigtig 
og ekspertisebaseret proces og i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat for udvælgelse af europæiske 
partnerskaber i EU-rammeprogrammet for 
forskning og innovation, og med denne 
forordning og udpeges til "VIF'er".

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 125
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome europæiske partnerskaber i stor 
skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
udvælges af EIT's bestyrelse på grundlag af 
en gennemsigtig og ekspertisebaseret 
proces og i overensstemmelse med de 

(8) EIT bør primært arbejde på 
grundlag af ekspertisebaserede og 
autonome europæiske partnerskaber i stor 
skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i form af bæredygtige, 
og på længere sigt selvfinansierende, 
strategiske netværk inden for 
innovationsprocessen. Disse partnerskaber 
udvælges af EIT's bestyrelse på grundlag af 
en gennemsigtig og ekspertisebaseret 
proces og i overensstemmelse med de 
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kriterier, der er fastsat for udvælgelse af 
europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, og udpeges til "VIF'er".

kriterier, der er fastsat for udvælgelse af 
europæiske partnerskaber i Horisont 
Europa, og udpeges til "VIF'er".

Or. en

Ændringsforslag 126
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at bidrage til at imødegå nye 
og kommende globale samfundsmæssige 
udfordringer bør EIT først lancere nye 
VIF'er inden for prioriterede områder 
efter at have vurderet deres 
overensstemmelse med målene for 
bæredygtig udvikling og målet om 
klimaneutralitet samt deres relevans for 
de politiske prioriteter under Horisont 
Europa, deres komplementaritet og 
samspil med andre EU-programmer og 
deres merværdi, som skal afklares ved 
hjælp af EIT-modellen. Udvælgelsen og 
iværksættelsen af nye VIF'er bør være 
baseret på en åben, gennemsigtig og 
konkurrencebaseret proces og tage højde 
for den strategiske planlægning af 
Horisont Europa, midtvejsevalueringen af 
EIT og VIF'erne og budgettet for EIT for 
den pågældende budgetperiode. EIT bør i 
forbindelse med processen for og driften 
af VIF'erne tage højde for, at ikke alle 
VIF'er har de samme økonomiske behov, 
da nogle er mere kapitalintensive end 
andre.

Or. en



PE650.626v01-00 22/177 AM\1204117DA.docx

DA

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 127
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF for så vidt angår 
undtagelse fra reglerne for deltagelse og 
formidling i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation. Der 
kan også være behov for specifikke regler 
for ejerskab, adgangsrettigheder, udnyttelse 
og formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF. Disse betingelser kan 
undtagelsesvis fravige reglerne for 
deltagelse og formidling i Horisont 
Europa. Der kan også være behov for at 
fravige de specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter, men en 
sådan undtagelse bør være omfattet af 
delegerede retsakter, som fastsætter, at en 
sådan kun må indrømmes, hvis det er 
strengt nødvendigt og behørigt begrundet. 
Eksisterende nødvendige undtagelser bør 
bevares, når det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 128
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes (9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
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særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF for så vidt angår 
undtagelse fra reglerne for deltagelse og 
formidling i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation. Der kan 
også være behov for specifikke regler for 
ejerskab, adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF. Disse betingelser kan 
undtagelsesvis fravige reglerne for 
deltagelse og formidling i Horisont 
Europa-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation. Der kan også 
være behov for specifikke regler for 
ejerskab, adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 129
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF for så vidt angår 
undtagelse fra reglerne for deltagelse og 
formidling i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation. Der 
kan også være behov for specifikke regler 
for ejerskab, adgangsrettigheder, udnyttelse 
og formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF for så vidt angår 
undtagelse fra reglerne for deltagelse og 
formidling i Horisont Europa. Der kan 
også være behov for specifikke regler for 
ejerskab, adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 130
Robert Roos
for ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF for så vidt angår 
undtagelse fra reglerne for deltagelse og 
formidling i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation. Der 
kan også være behov for specifikke regler 
for ejerskab, adgangsrettigheder, udnyttelse 
og formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

(9) Under hensyntagen til VIF'ernes 
særlige karakter er det nødvendigt at 
fastsætte særlige minimumsbetingelser for 
at oprette et VIF. Disse betingelser kan 
undtagelsesvis fravige reglerne for 
deltagelse og formidling i Horisont 
Europa. Der er også behov for at fravige 
de specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling i forbindelse med 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 131
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation. Bestyrelsens 
sammensætning bør sikre en passende 
fordeling af medlemmer fra erhvervslivet 
og de videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren.

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation. Bestyrelsens 
sammensætning bør sikre en passende 
fordeling af medlemmer fra erhvervslivet 
og de videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren. EIT's bestyrelse bør, 
med ekspertise som overordnet princip, 
desuden sørge for geografisk ligevægt og 
ligevægt mellem kønnene i sin 
sammensætning.
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Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

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

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation. Bestyrelsens 
sammensætning bør sikre en passende 
fordeling af medlemmer fra erhvervslivet 
og de videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren.

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation. Bestyrelsens 
sammensætning bør sikre en passende 
fordeling af medlemmer fra erhvervslivet 
og de videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren. Bestyrelsen bør også 
sørge for geografisk ligevægt og ligevægt 
mellem kønnene i sin sammensætning.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 133
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation. Bestyrelsens 
sammensætning bør sikre en passende 
fordeling af medlemmer fra erhvervslivet 
og de videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren.

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og VIF'ernes aktiviteter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Horisont Europa. EIT's bestyrelse bør 
endvidere rådgive EIT om, hvordan 
VIF'ernes administrative byrde kan 
reduceres. Bestyrelsens sammensætning 
bør sikre en passende fordeling af 
medlemmer fra erhvervslivet og de 
videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren.

Or. en

Ændringsforslag 134
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation. Bestyrelsens 
sammensætning bør sikre en passende 
fordeling af medlemmer fra erhvervslivet 
og de videregående uddannelser og/eller 
forskningssektoren samt 
innovationssektoren.

(10) Bestyrelsen bør også lede EIT's 
aktiviteter og koordinere rapporteringen, 
overvågningen og evalueringen af 
VIF'ernes aktiviteter i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Horisont Europa. 
Bestyrelsens sammensætning bør sikre en 
passende fordeling af medlemmer fra 
erhvervslivet og de videregående 
uddannelser og/eller forskningssektoren 
samt innovationssektoren.

Or. en

Ændringsforslag 135
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at bidrage til forbedring af 
konkurrenceevnen og styrke den 
europæiske økonomis tiltrækningskraft på 
internationalt plan og dens 
innovationskapacitet bør EIT og VIF'erne 
kunne tiltrække partnerorganisationer, 
forskere og studerende fra hele verden, 
bl.a. ved at stimulere deres mobilitet, samt 
samarbejde med organisationer i 
tredjelande.

(11) For at bidrage til forbedring af 
konkurrenceevnen og styrke den 
europæiske økonomis tiltrækningskraft på 
internationalt plan og dens innovations- og 
iværksætterkapacitet bør EIT og VIF'erne 
kunne tiltrække partnerorganisationer, 
forskere og studerende fra hele verden, 
bl.a. ved at stimulere deres mobilitet, samt 
samarbejde med organisationer i 
tredjelande, idet der sikres ligevægt 
mellem kønnene.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

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

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forbindelser mellem EIT og 
VIF'erne bør baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, som fastsætter VIF'ernes 
rettigheder og forpligtelser, sikrer et 
tilstrækkeligt koordinationsniveau og 
beskriver ordningerne for overvågning og 
evaluering af VIF'ernes aktiviteter og 
resultater. Rammepartnerskabsaftalen bør 
sikre kontinuitet i EIT's finansielle bidrag 
til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 

(12) Forbindelser mellem EIT og 
VIF'erne bør baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, som fastsætter VIF'ernes 
rettigheder og forpligtelser, sikrer et 
tilstrækkeligt koordinationsniveau og 
beskriver ordningerne for overvågning og 
evaluering af VIF'ernes aktiviteter og 
resultater. Rammepartnerskabsaftalen bør 
sikre kontinuitet i EIT's finansielle bidrag 
til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 
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forordning (EU, Euratom) 2018/104612 
("finansforordningen") bør EIT have 
mulighed for at indgå en sådan 
rammepartnerskabsaftale for en indledende 
periode på syv år og forlænge den ud over 
denne periode med en ny periode på højst 
syv år.

forordning (EU, Euratom) 2018/104612 
("finansforordningen") bør EIT have 
mulighed for at indgå en sådan 
rammepartnerskabsaftale for en indledende 
periode på syv år med forbehold for en 
midtvejsevaluering gennemført af EIT ved 
udgangen af det fjerde år, der bl.a. 
omhandler VIF'ets resultater med hensyn 
til fastsatte mål, milepæle, virkning, 
fremskridt i retning mod finansiel 
bæredygtighed og bidrag til 
klimaneutralitet og målene for bæredygtig 
udvikling. Efter en positiv endelig 
evaluering inden udgangen af den første 
periode på syv år kan EIT forlænge 
rammepartnerskabsaftalen med en ny 
periode på højst syv år. Hvis den første 
periode på syv år forlænges, skal VIF'et 
underkastes en ny midtvejsevaluering 
baseret på samme kriterier og metode for 
at træffe afgørelse om, hvorvidt perioden 
skal forlænges.

_________________ _________________
12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget, om ændring 
af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og 
om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 
30.7.2018, s. 1).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget, om ændring 
af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og 
om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 
30.7.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 137
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forbindelser mellem EIT og 
VIF'erne bør baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, som fastsætter VIF'ernes 
rettigheder og forpligtelser, sikrer et 
tilstrækkeligt koordinationsniveau og 
beskriver ordningerne for overvågning og 
evaluering af VIF'ernes aktiviteter og 
resultater. Rammepartnerskabsaftalen bør 
sikre kontinuitet i EIT's finansielle bidrag 
til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/104612 
("finansforordningen") bør EIT have 
mulighed for at indgå en sådan 
rammepartnerskabsaftale for en indledende 
periode på syv år og forlænge den ud over 
denne periode med en ny periode på højst 
syv år.

(12) Forbindelser mellem EIT og 
VIF'erne bør baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, som fastsætter VIF'ernes 
rettigheder og forpligtelser, sikrer et 
tilstrækkeligt koordinationsniveau og 
beskriver ordningerne for overvågning og 
evaluering af VIF'ernes aktiviteter og 
resultater. Rammepartnerskabsaftalen bør 
sikre kontinuitet i EIT's finansielle bidrag 
til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/104612 
("finansforordningen") bør EIT have 
mulighed for at indgå en sådan 
rammepartnerskabsaftale for en indledende 
periode på syv år og forlænge den ud over 
denne periode med en ny periode på højst 
syv år. Forlængelsen er betinget af en 
evaluering gennemført af EIT ved 
udgangen af det fjerde år i den første 
periode, hvori det vurderes, at VIF'et har 
gjort positive fremskridt i retning mod 
sine mål og milepæle. Efter en positiv 
vurdering bør EIT kunne forlænge 
rammeaftalen med en yderligere periode 
på højst syv år.

_________________ _________________
12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget, om ændring 
af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og 
om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 
30.7.2018, s. 1).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget, om ændring 
af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 
1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 
283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og 
om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 
30.7.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 138
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Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et 
samarbejdsmemorandum med et VIF med 
det formål at opretholde samarbejdet med 
VIF'et efter rammepartnerskabsaftalens 
udløb eller kan, undtagelsesvis og under 
behørigt begrundede omstændigheder, 
beslutte at forlænge 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF. 
En sådan forlængelse bør være betinget 
af en positiv tilbundsgående evaluering 
foretaget af uafhængige eksterne 
eksperter af VIF'ets effektivitet og af, at 
det pågældende VIF har opnået 
tilstrækkelige resultater og en 
tilstrækkelig grad af finansiel 
bæredygtighed. Forlængelsen bør være 
begrænset med hensyn til tid, budget og 
anvendelsesområde til de af VIF'ets 
aktiviteter, der endnu ikke kan være 
finansielt bæredygtige, men som er 
afgørende for udførelsen af dets opgaver, 
aktiviteter og kapacitet til at reagere på 
presserende samfundsmæssige 
udfordringer.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 139
Robert Roos
for ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. 
Rammepartnerskabsaftalerne eller 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
bør indeholde bestemmelser om, at de 
grader og eksamensbeviser, der erhverves 
gennem VIF'erne, tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, der bør 
tilskyndes til også at betegne dem som 
EIT-grader og -eksamensbeviser. 
Derudover bør EIT styrke og udvide 
anvendelsesområdet for EIT-mærkede 
grader og eksamensbeviser for at øge 
deres anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet. Gennem sine aktiviteter og 
sit arbejde bør EIT være med til at 
fremme mobiliteten for studerende, 
forskere og personale. Alle disse 
aktiviteter bør gennemføres uden 
indskrænkelse af bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF13.

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. EIT bør 
dog udfase særskilte EIT-
uddannelsesprogrammer med EIT-
mærket og fokusere på uddannelse inden 
for videntrekanten.

_________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 36/2008 af 7. 
september 2005 om oprettelse af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EUT L 255 af 9.4.2008, s. 22). 
Senest ændret ved Kommissionens 
forordning (EF) nr. 14330/2007 (EUT L 
320 af 6.12.2007, s. 3).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle VIF-aktiviteter er baseret på integrering af alle tre dele af 
videntrekanten, dvs. videregående uddannelse, innovation og iværksætteri, eftersom det er 
den mest effektive måde at fremme EIT's og VIF'ernes mål som helhed. Aktiviteter, der 
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udelukkende er udtænkt i en uddannelsessammenhæng med det formål at forbedre det 
europæiske uddannelsessystem, ligger uden for EIT's og VIF'ernes opgave.

Ændringsforslag 140
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. 
Rammepartnerskabsaftalerne eller 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
bør indeholde bestemmelser om, at de 
grader og eksamensbeviser, der erhverves 
gennem VIF'erne, tildeles af de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner, der 
bør tilskyndes til også at betegne dem som 
EIT-grader og -eksamensbeviser. 
Derudover bør EIT styrke og udvide 
anvendelsesområdet for EIT-mærkede 
grader og eksamensbeviser for at øge deres 
anerkendelse uden for EIT-fællesskabet. 
Gennem sine aktiviteter og sit arbejde bør 
EIT være med til at fremme mobiliteten for 
studerende, forskere og personale. Alle 
disse aktiviteter bør gennemføres uden 
indskrænkelse af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF13.

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. 
Rammepartnerskabsaftalerne eller 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
bør indeholde bestemmelser om, at de 
grader og eksamensbeviser, der erhverves 
gennem VIF'erne, tildeles af de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner, der 
bør tilskyndes til også at betegne dem som 
EIT-grader og -eksamensbeviser. 
Derudover bør EIT styrke og udvide 
anvendelsesområdet for EIT-mærkede 
grader og eksamensbeviser til også at 
omfatte aktiviteter inden for livslang 
læring, erhvervsuddannelse og 
kvalificerings-, omskolings- og 
opkvalificeringsprogrammer for at øge 
deres anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet. Gennem sine aktiviteter og sit 
arbejde bør EIT være med til at fremme 
mobiliteten for studerende, forskere og 
personale. Alle disse aktiviteter bør 
gennemføres uden indskrænkelse af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/36/EF13.

_________________ _________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, 
s. 22). Senest ændret ved Kommissionens 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, 
s. 22). Senest ændret ved Kommissionens 
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forordning (EF) nr. 14330/2007 (EUT L 
320 af 6.12.2007, s. 3).

forordning (EF) nr. 14330/2007 (EUT L 
320 af 6.12.2007, s. 3).

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 141
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. 
Rammepartnerskabsaftalerne eller 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
bør indeholde bestemmelser om, at de 
grader og eksamensbeviser, der erhverves 
gennem VIF'erne, tildeles af de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner, der 
bør tilskyndes til også at betegne dem som 
EIT-grader og -eksamensbeviser. 
Derudover bør EIT styrke og udvide 
anvendelsesområdet for EIT-mærkede 
grader og eksamensbeviser for at øge deres 
anerkendelse uden for EIT-fællesskabet. 
Gennem sine aktiviteter og sit arbejde bør 
EIT være med til at fremme mobiliteten for 
studerende, forskere og personale. Alle 
disse aktiviteter bør gennemføres uden 
indskrænkelse af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF13.

(13) Der er behov for at støtte 
videregående uddannelse som et integreret 
element, som dog ofte mangler i dag, af en 
omfattende innovationsstrategi. 
Rammepartnerskabsaftalerne eller 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
bør indeholde bestemmelser om, at de 
grader og eksamensbeviser, der erhverves 
gennem VIF'erne, tildeles af de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner, der 
også bør betegne dem som EIT-grader og 
-eksamensbeviser. Derudover bør EIT 
styrke og udvide anvendelsesområdet for 
EIT-mærkede grader og eksamensbeviser 
for at øge deres anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet. Gennem sine aktiviteter og sit 
arbejde bør EIT være med til at fremme 
mobiliteten for studerende, forskere og 
personale og give mulighed for livslang 
læring, mentorvejledning og vejledning. 
Alle disse aktiviteter bør gennemføres uden 
indskrænkelse af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF13.

_________________ _________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om 
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anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, 
s. 22). Senest ændret ved Kommissionens 
forordning (EF) nr. 14330/2007 (EUT L 
320 af 6.12.2007, s. 3).

anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, 
s. 22). Senest ændret ved Kommissionens 
forordning (EF) nr. 14330/2007 (EUT L 
320 af 6.12.2007, s. 3).

Or. en

Ændringsforslag 142
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør fastsættes passende 
bestemmelser med henblik på at garantere 
EIT's pålidelighed og gennemsigtighed. 
Der bør fastsættes passende regler for 
EIT's forvaltning og drift i dets vedtægter.

(14) Der bør fastsættes passende 
bestemmelser med henblik på at garantere 
EIT's pålidelighed, gennemsigtighed og 
åbenhed. Der bør fastsættes passende 
regler for EIT's forvaltning og drift i dets 
vedtægter.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 143
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det forventes, at industrien og 
finans- og servicesektoren vil bidrage i 
betydeligt omfang til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør tilstræbe at maksimere 

(16) Det forventes, at industrien og 
finans- og servicesektoren vil bidrage i 
betydeligt omfang til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør tilstræbe at maksimere 
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andelen af bidrag fra den private sektor og 
opnå finansiel bæredygtighed. VIF'erne og 
deres partnerorganisationer bør offentligt 
tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter 
i EIT-regi, og at de modtager et finansielt 
bidrag fra Unionens almindelige budget.

andelen af bidrag fra den private sektor og 
fra et tidligt tidspunkt aktivt arbejde på at 
opnå finansiel bæredygtighed. VIF'erne og 
deres partnerorganisationer bør offentligt 
tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter 
i EIT-regi, og at de modtager et finansielt 
bidrag fra Unionens almindelige budget. 
Derudover bør finansieringens 
gennemsigtighed øges ved at offentliggøre 
oplysninger om, hvilke projekter der 
finansieres, og om tildelingen af midler.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 144
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det forventes, at industrien og 
finans- og servicesektoren vil bidrage i 
betydeligt omfang til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør tilstræbe at maksimere 
andelen af bidrag fra den private sektor og 
opnå finansiel bæredygtighed. VIF'erne og 
deres partnerorganisationer bør offentligt 
tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter 
i EIT-regi, og at de modtager et finansielt 
bidrag fra Unionens almindelige budget.

(16) Det forventes, at industrien og 
finans- og servicesektoren vil bidrage i 
betydeligt omfang til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør tilstræbe at maksimere 
andelen af bidrag fra den private sektor og 
andre offentlige kilder og opnå finansiel 
bæredygtighed for at opretholde centrale 
aktiviteter, efter at 
rammepartnerskabsaftalen er udløbet. 
VIF'erne og deres partnerorganisationer 
bør offentligt tilkendegive, at de udøver 
deres aktiviteter i EIT-regi, og at de 
modtager et finansielt bidrag fra Unionens 
almindelige budget.

Or. en
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Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 145
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det forventes, at industrien og 
finans- og servicesektoren vil bidrage i 
betydeligt omfang til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør tilstræbe at maksimere 
andelen af bidrag fra den private sektor og 
opnå finansiel bæredygtighed. VIF'erne og 
deres partnerorganisationer bør offentligt 
tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter 
i EIT-regi, og at de modtager et finansielt 
bidrag fra Unionens almindelige budget.

(16) Det forventes, at covid-19-krisen 
vil få konsekvenser for de økonomiske 
bidrag fra industrien og finans- og 
servicesektoren til VIF'ernes budget. 
VIF'erne bør ikke desto mindre tilstræbe at 
maksimere andelen af bidrag fra den 
private sektor og opnå finansiel 
bæredygtighed. VIF'erne og deres 
partnerorganisationer bør offentligt 
tilkendegive, at de udøver deres aktiviteter 
i EIT-regi, og at de modtager et finansielt 
bidrag fra Unionens almindelige budget.

Or. en

Ændringsforslag 146
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Selv om VIF'ernes innovations- og 
markedsorienterede aktiviteter bør være 
finansielt bæredygtige så hurtigt som 
muligt og under alle omstændigheder 
senest 15 år efter deres oprettelse, bør 
VIF'ernes aktiviteter inden for 
videregående uddannelse og 



AM\1204117DA.docx 37/177 PE650.626v01-00

DA

erhvervsuddannelse samt horisontalt 
strukturerede aktiviteter fortsat kunne 
modtage økonomisk støtte fra EIT under 
iagttagelse af strenge betingelser. I denne 
henseende kan EIT's bestyrelse efter en 
grundig evaluering foretaget af 
uafhængige eksperter træffe afgørelse om 
en eventuel forlængelse af 
rammepartnerskabsaftalen, som bør være 
begrænset med hensyn til tid, budget og 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 147
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) EIT bør sikre en afbalanceret 
fordeling af budgettet hen over året og en 
gnidningsløs overgang fra den nuværende 
til den næste FFR, navnlig hvad angår de 
igangværende aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 148
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 
enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation og andre relevante områder.

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 
enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
forskning og innovation og andre relevante 
områder. Disse dokumenter bør 
fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen til orientering.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 149
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 
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enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation og andre relevante områder.

enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation, samfundsmæssige 
udfordringer og andre relevante områder. 
Disse dokumenter bør fremsendes til 
Europa-Parlamentet til udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 150
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 
enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation og andre relevante områder.

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør udarbejde 
et enhedsprogrammeringsdokument med 
en redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation og andre relevante områder. 
Enhedsprogrammeringsdokumentet bør 
behandle aspekter af kriseprogrammet for 
en periode på to år.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 
enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation og andre relevante områder.

(19) EIT bør udarbejde 
en konsolideret årlig aktivitetsrapport med 
en redegørelse for aktiviteterne og 
resultaterne af operationerne i det 
foregående kalenderår. EIT bør også 
udarbejde et 
enhedsprogrammeringsdokument med en 
redegørelse for de planlagte initiativer, 
hvad angår årlig og flerårlig 
programmering, som desuden giver EIT 
mulighed for at reagere på interne og 
eksterne udviklinger inden for videnskab, 
teknologi, videregående uddannelse, 
innovation, samfundsmæssige 
udfordringer og andre relevante områder. 
Disse dokumenter bør stilles til rådighed 
for Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 152
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 



AM\1204117DA.docx 41/177 PE650.626v01-00

DA

virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, europæiske 
merværdi og sammenhæng. Disse 
evalueringer bør indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, europæiske 
merværdi, åbenhed, kommunikation, 
synlighed, formidling af resultater og 
sammenhæng. Disse evalueringer bør 
indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 153
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 
virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, europæiske 
merværdi og sammenhæng. Disse 
evalueringer bør indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 
virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, europæiske 
merværdi, åbenhed, opsøgende aktiviteter 
og sammenhæng. Disse evalueringer bør 
indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.
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Or. en

Ændringsforslag 154
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 
virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, europæiske 
merværdi og sammenhæng. Disse 
evalueringer bør indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

(20) Det vil være hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen iværksætter uafhængige 
eksterne evalueringer af EIT's 
virksomhed, herunder VIF'ernes 
virksomhed, navnlig med henblik på 
udarbejdelsen af SID. Disse evalueringer 
bør omfatte en undersøgelse af, hvordan 
EIT udfører sine opgaver, dække alle EIT's 
og VIF'ers aktiviteter og vurdere deres 
relevans, måleffektivitet, 
omkostningseffektivitet, åbenhed, 
europæiske merværdi, virkning og 
sammenhæng. Disse evalueringer bør 
indgå i Kommissionens 
programevalueringer som omhandlet i 
Horisont Europa.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

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

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) EIT bør fremme innovation i sine 
aktiviteter og støtte integreringen af 
videregående uddannelser i 
innovationsøkosystemet, navnlig ved at 
fremme iværksætteruddannelse, fremme 
tværfagligt samarbejde mellem industri og 
videregående uddannelse og forskning og 
identificere potentielle færdigheder for 
fremtidige innovatorer med henblik på at 
imødegå globale udfordringer, herunder 
avancerede digitale færdigheder og 
bæredygtigheds- og 
innovationsfærdigheder. EIT's 
støtteordninger bør være til gavn for 
EIC's modtagere, samtidig med at 
nystartede virksomheder fra VIF'er bør 
have hurtig adgang til EIC-aktioner.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 156
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Det er afgørende at fremme stærke 
synergier mellem EIT og Det Europæiske 
Innovationsråd. VIF'erne bør fremme 
etableringen af innovative virksomheder i 
tæt synergi og komplementaritet med EIC, 
og EIT-støttemodtagere bør kunne ansøge 
om støtte fra EIC-instrumenterne som 
supplement til de tjenester, der leveres af 
EIT's VIF'er; Opstartsvirksomheder med 
stort vækstpotentiale, som modtager støtte 
fra VIF'er, kan få mere direkte adgang til 
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EIC-aktioner i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Horisont Europa 
som bistand til hurtig opskalering.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

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

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) EIT bør kunne beslutte at 
præsentere nye VIF'er inden for 
prioriterede områder i overensstemmelse 
med Horisont Europa og med sin 
strategiske planlægning, som bidrager til 
at imødegå nye og kommende globale og 
samfundsmæssige udfordringer. Det 
første VIF for kulturelle og kreative 
sektorer, som skal lanceres i 2022, og det 
andet for vand, hav og den maritime 
sektor, som skal lanceres i 2025, er begge 
blevet identificeret som prioriterede 
områder af EIT's bestyrelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 158
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) VIF'erne, der fremmer innovation 
via deres samlokaliseringscentre og 
innovationsknudepunkter, bør tage højde 
for prioriteterne i landenes strategier for 
intelligent specialisering og dermed øge 
landenes innovationskapacitet ved fuldt 
ud at afspejle den regionale kapacitet og 
det regionale potentiale samt de regionale 
muligheder og svagheder såvel som lokale 
aktører og deres aktiviteter og markeder.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 159
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) EIT's synergier, via VIF'erne, med 
midler under samhørighedspolitikken bør 
styrkes for at fremme regionalt og 
tværregionalt samarbejde mellem 
videntrekantens aktører (uddannelse, 
forskning og erhvervsliv) og 
forvaltningsmyndigheder og for at øge 
EIT's samlede virkning og synlighed.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
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med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 160
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 
som reaktion på samfundsmæssige eller 
økonomiske behov og krav og skaber nye 
produkter, tjenester eller forretnings- og 
organisationsmodeller, som på vellykket 
vis indføres på et eksisterende marked eller 
er i stand til at skabe nye markeder, og som 
skaber værdi for samfundet

1) "innovation": den proces, inklusive 
resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles 
som reaktion på samfundsmæssige, 
økonomiske eller miljømæssige behov og 
krav og skaber nye produkter, tjenester 
eller forretnings- og organisationsmodeller, 
som på vellykket vis indføres på et 
eksisterende marked eller er i stand til at 
skabe nye markeder, og som skaber værdi 
for samfundet på ikke-markedsrelaterede 
områder

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "social innovation": 
innovationsaktiviteter, som har til formål 
at udvikle nye idéer, varer, tjenesteydelser, 
processer og modeller til bedre håndtering 



AM\1204117DA.docx 47/177 PE650.626v01-00

DA

af sociale problematikker, etablering af 
sociale forhold og nye samarbejder, med 
input fra offentlige og private aktører, 
herunder civilsamfundet, for at imødegå 
eksisterende sociale udfordringer på en 
mere effektiv måde

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 162
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "videns- og innovationsfællesskab" 
(VIF): et autonomt europæisk partnerskab i 
stor skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i innovationsprocessen i 
form af et strategisk netværk, uanset dettes 
konkrete retlige form, baseret på en fælles 
innovationsplanlægning på mellemlang til 
lang sigt med henblik på at opfylde EIT's 
mål og bidrage til at nå målene fastsat 
i EU-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation

2) "videns- og innovationsfællesskab" 
(VIF): et autonomt europæisk partnerskab i 
stor skala mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i innovationsprocessen i 
form af et strategisk netværk, uanset dettes 
konkrete retlige form, baseret på en fælles 
innovationsplanlægning på mellemlang til 
lang sigt med henblik på at opfylde EIT's 
mål og bidrage til at nå målene fastsat 
i Horisont Europa

Or. en

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "videns- og innovationsfællesskab" 
(VIF): et autonomt europæisk 
partnerskab i stor skala mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i innovationsprocessen i 
form af et strategisk netværk, uanset dettes 
konkrete retlige form, baseret på en fælles 
innovationsplanlægning på mellemlang til 
lang sigt med henblik på at opfylde EIT's 
mål og bidrage til at nå målene fastsat 
i EU-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation

2) "videns- og innovationsfællesskab" 
(VIF): et autonomt europæisk 
institutionaliseret partnerskab som 
omhandlet i Horisont Europa mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i innovationsprocessen i 
form af et strategisk netværk, uanset dettes 
konkrete retlige form, baseret på en fælles 
innovationsplanlægning på mellemlang til 
lang sigt med henblik på at opfylde EIT's 
mål og bidrage til at nå målene fastsat 
i Horisont Europa

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 164
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "VIF-samlokaliseringscenter": en 
fysisk facilitet, som er oprettet på en åben 
og gennemsigtig måde, og som dækker et 
geografisk område, hvor VIF'ets partnere 
i videntrekanten let kan interagere, og 
således udgør knudepunktet for VIF'ets 
aktivitet i dette område

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
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med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. 
Samlokaliseringscentrene befinder sig ikke altid på samme sted som VIF'ernes vigtigste 
partnere, hvilket af hensyn til fleksibiliteten bør fremgå af definitionen.

Ændringsforslag 165
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "VIF-samlokaliseringscenter": en 
fysisk facilitet, som er oprettet på en åben 
og gennemsigtig måde, og som dækker et 
geografisk område, hvor VIF'ets partnere 
i videntrekanten er placeret, og hvor de let 
kan interagere, og således udgør 
knudepunktet for VIF'ets aktivitet i dette 
område

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "VIF-samlokaliseringscenter": en 
fysisk facilitet, som er oprettet på en åben 
og gennemsigtig måde, og som dækker et 
geografisk område, hvor VIF'ets vigtigste 
partnere i videntrekanten er placeret, og 
hvor de let kan interagere, og således 
udgør knudepunktet for VIF'ets aktivitet i 
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dette område

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 167
Robert Roos
for ECR-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "kriseprogram": en periode på 
to år, hvor EIT fastlægger sine prioriteter 
i overensstemmelse med det, der ifølge de 
enkelte VIF'er er nødvendigt for at 
overvinde covid-19-krisen og tilpasse sig 
perioden efter krisen

Or. en

Ændringsforslag 168
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "innovationsknudepunkt": et 
netværk af dynamiske EIT-
fællesskabskontorer etableret i en bred 
vifte af medlemsstater, som repræsenterer 
hele EIT-fællesskabet og har til formål at 
sikre et struktureret og tilstrækkeligt højt 
niveau af EIT-tilstedeværelse lokalt og 
fungere som kontakt- og 
informationspunkt for lokale VIF-
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aktiviteter, og som har mandat til at sikre 
samarbejde mellem EIT's 
fællesskabskontorer og etablere synergier 
med økosystemer på lokalt, nationalt og 
europæisk plan

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Der skal ikke 
nødvendigvis være innovationsknudepunkter i alle medlemsstater, især i lyset af indsatsen for 
at holde de administrative omkostninger på et minimum.

Ændringsforslag 169
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "innovationsknudepunkter": et 
netværk af dynamiske EIT-
fællesskabskontorer etableret i 
medlemsstaterne, som repræsenterer hele 
EIT-fællesskabet og har til formål at sikre 
et struktureret og tilstrækkeligt højt 
niveau af EIT-tilstedeværelse lokalt og 
fungere som kontakt- og 
informationspunkt for lokale VIF-
aktiviteter, og som har mandat til at 
samarbejde og etablere synergier med 
økosystemer på lokalt, nationalt og 
europæisk plan

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 170
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Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) "EIT-netværk af 
forbindelsesofficerer": et netværk af 
nationale repræsentanter udpeget af 
regeringerne i medlemsstaterne og lande 
associeret med Horisont Europa, som en 
del af de nationale kontaktpunkter for 
Horisont Europa, som skal fremme en 
mere struktureret formidling af de 
muligheder og resultater, der kommer ud 
af EIT-fællesskabet, og tilskynde til 
gensidig udveksling af viden, rådgivning 
og bedste praksis i overensstemmelse med 
EIT's institutfunktion

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 171
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) "EIT-netværk af nationale 
forbindelsesofficerer": et netværk af 
nationale repræsentanter udpeget af 
regeringerne i medlemsstaterne og lande 
associeret med Horisont Europa, som en 
del af de nationale kontaktpunkter for 
Horisont Europa, som skal fremme en 
mere struktureret formidling af de 
muligheder og resultater, der kommer ud 
af EIT-fællesskabet, og tilskynde til 
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udveksling af viden, rådgivning og bedste 
praksis i overensstemmelse med EIT's 
institutfunktion

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Dette ændringsforslag 
har til formål at præcisere, at netværket vil være en del af Horisont Europas system af 
nationale kontaktpunkter og ikke en selvstændig struktur.

Ændringsforslag 172
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "partnerorganisation": en juridisk 
enhed, som indgår i et VIF, og som navnlig 
kan omfatte videregående 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannel
sesudbydere, forskningsorganisationer, 
offentlige eller private virksomheder, 
finansielle institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, fonde samt 
nonprofitorganisationer

3) "partnerorganisation": en juridisk 
enhed, som indgår i et VIF, og som navnlig 
kan omfatte videregående 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannel
sesudbydere, forskningsorganisationer, 
offentlige institutioner, offentlige eller 
private virksomheder, finansielle 
institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, fonde samt 
nonprofitorganisationer

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "VIF-samlokaliseringscenter": en 
fysisk facilitet, som er oprettet på en åben 
og gennemsigtig måde, og som dækker et 
geografisk område, hvor VIF'ets vigtigste 
partnere i videntrekanten er placeret, og 
hvor de let kan interagere, og således 
udgør knudepunktet for VIF'ets aktivitet i 
dette område

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 174
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) "innovationsknudepunkter": et 
netværk af EIT-fællesskabskontorer 
etableret i alle medlemsstater, som 
fungerer som kontaktpunkt for VIF-
aktiviteter i disse områder, og som har 
mandat til at sikre samarbejde mellem 
EIT's fællesskabskontorer og etablere 
synergier med økosystemer på lokalt, 
nationalt og europæisk plan;

Or. en

Ændringsforslag 175
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "EIT-innovationsknudepunkt": et 
lokalt fællesskabsknudepunkt etableret i 
RIS-medlemsstaterne og -regionerne, 
hvor VIF'erne kan samarbejde med lokale 
aktører i videntrekanten for at 
gennemføre innovationsmål i hele EU og 
dermed sikre en mere afbalanceret 
geografisk tilstedeværelse af EIT-
fællesskabets aktiviteter, fungere som 
kontaktpunkt for interaktion med lokale 
aktører, mobilisere og internationalisere 
de lokale netværk, etablere synergier og 
fremme aktiv integrering af økosystemer 
på alle niveauer samt fremme VIF'ernes 
indsats for at fremme komplementaritet 
og samarbejde i videntrekanten; det er 
meningen, at innovationsknudepunkterne 
skal blive til regionale 
samlokaliseringscentre

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 176
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) "EIT-netværk af nationale 
forbindelsesofficerer": et netværk af 
nationale repræsentanter udpeget af 
medlemsstaterne og de lande, der er 
associeret med Horisont Europa, som 
udgør en del af Horisont Europas 
struktur af nationale kontaktpunkter og 
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bidrager til at oplysning, vejledning, 
praktisk information og bistand 
vedrørende deltagelsen i EIT

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 177
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): et politikdokument, der redegør 
for EIT's prioriterede områder og 
langsigtede strategi for fremtidige 
initiativer, dets evne til at skabe den størst 
mulige merværdi på innovationsområdet, 
og som bl.a. omfatter en oversigt over de 
planlagte aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation i en 
periode på syv år dækkende den respektive 
FFR

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): en retsakt, der redegør for EIT's 
langsigtede strategi og prioriteter og 
definerer dets mål, centrale 
foranstaltninger og fremtidige 
initiativer, dets evne til at skabe den størst 
mulige merværdi på innovationsområdet, 
og som bl.a. omfatter en oversigt over de 
planlagte aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation, 
forventede resultater og forventede 
økonomiske, samfundsmæssige og 
socioøkologiske virkninger, især hvad 
angår dets bidrag til at nå målet om en 
nettodrivhusgasemissionen på nul senest i 
2040, dermed forbundne politiske 
prioriteter i henhold til den europæiske 
grønne pagt og opfyldelsen af målene for 
bæredygtig udvikling, samt de nødvendige 
ressourcer, i en periode på syv 
år dækkende den respektive FFR

Or. en
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Ændringsforslag 178
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): et politikdokument, der redegør 
for EIT's prioriterede områder og 
langsigtede strategi for fremtidige 
initiativer, dets evne til at skabe den størst 
mulige merværdi på innovationsområdet, 
og som bl.a. omfatter en oversigt over de 
planlagte aktiviteter inden for videregående 
uddannelse, forskning og innovation i en 
periode på syv år dækkende den respektive 
FFR

7) "strategisk innovationsdagsorden" 
("SID"): et politikdokument, der redegør 
for EIT's prioriterede områder og 
langsigtede strategi for fremtidige 
initiativer, dets evne til at skabe den størst 
mulige merværdi på innovationsområdet, 
og som bl.a. omfatter målsætninger, 
centrale planlagte aktiviteter inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation og dets driftsform, forventede 
resultater og nødvendige ressourcer i en 
periode på syv år dækkende Horisont 
Europa og den respektive FFR

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 179
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "EIT-netværk af nationale 
kontaktpunkter": et netværk af nationale 
repræsentanter udpeget af regeringerne i 
medlemsstaterne og lande associeret med 
Horisont Europa med samme struktur 
som Horisont Europa, som skal fremme 
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en mere struktureret formidling af de 
muligheder og resultater, der kommer ud 
af EIT-fællesskabet, og tilskynde til 
udveksling af viden, rådgivning og bedste 
praksis i overensstemmelse med EIT's 
funktion

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 180
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "regional innovationsordning" 
( "RIS" ): en opsøgende ordning, som har 
til formål at etablere partnerskaber mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter for at fremme 
innovation i hele Unionen

8) "regional innovationsordning" 
eller "RIS": en opsøgende ordning, som 
har til formål at etablere partnerskaber 
mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i lande med lav FoI-
performance som defineret i artikel 2, nr. 
15a), i forordning [xxx] om oprettelse af 
Horisont Europa – rammeprogrammet for 
forskning og innovation, samt i lande, der 
er moderate og beskedne innovatorer (og 
regioner i disse lande) i henhold til 
innovationsresultattavlen med det formål 
at fremme innovation i hele Unionen og 
afhjælpe regionale skævheder for derved 
at mindske innovationskløften

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
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ændringsforslag.

Ændringsforslag 181
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "regional innovationsordning" 
( "RIS" ): en opsøgende ordning, som har 
til formål at etablere partnerskaber 
mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder 
og andre interessenter for at fremme 
innovation i hele Unionen

8) "regional innovationsordning" 
("RIS"): en opsøgende ordning, der er 
oprettet som en integreret del af 
VIF'ernes flerårige strategier, og som har 
til formål at øge innovationskapaciteten i 
regioner og lande med lav FoI-
performance ved at styrke deres 
engagement i videntrekantaktiviteter og 
integrere nye partnere i VIF'erne og 
derved fremme innovation i hele Unionen 
samt sikre en mere ligelig geografisk 
fordeling af deltagelsen i EIT-
fællesskabet

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 182
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "regional innovationsordning" 
( "RIS" ): en opsøgende ordning, som har 

8) "regional innovationsordning" 
("RIS"): en opsøgende ordning, som har til 
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til formål at etablere partnerskaber mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter for at fremme 
innovation i hele Unionen

formål at etablere partnerskaber mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter for at fremme 
innovation i hele Unionen, øge den 
geografiske rækkevidde af VIF'ers 
aktiviteter samt udvide synergierne med 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde med henblik på at 
forbedre de lokale 
innovationsøkosystemer i hele Unionen

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 183
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "regional innovationsordning" 
( "RIS" ): en opsøgende ordning, som har 
til formål at etablere partnerskaber mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter for at fremme 
innovation i hele Unionen

8) "regional innovationsordning" eller 
"RIS": en opsøgende ordning, som har til 
formål at etablere partnerskaber mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
andre interessenter i regioner og lande, der 
er moderate og beskedne innovatorer, for 
at fremme innovation i hele Unionen samt 
afhjælpe regionale skævheder og derved 
mindske innovationskløften

Or. en

Begrundelse

Det er i SID nævnt, at RIS er rettet mod regioner og lande, der er moderate og beskedne 
innovatorer, og forordningen skal derfor være overensstemmende med SID. Dette 
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ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 184
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "VIF-forretningsplan": et 
dokument, hvori beskrives målene og de 
planlagte merværdiskabende VIF-
aktiviteter

10) "VIF-forretningsplan": et 
dokument, hvori beskrives målene og de 
planlagte merværdiskabende VIF-
aktiviteter, delmål samt VIF'ets forventede 
resultater og indvirkninger for den 
relevante periode, herunder VIF'ets 
bidrag til reducere 
nettodrivhusgasemissionerne til nul senest 
i 2040 og til verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, de hertil knyttede 
estimerede finansielle behov og 
ressourcer, dets strategi for at opnå 
finansiel bæredygtighed og en åben samt 
mere ligelig geografisk fordeling af 
deltagelsen i VIF'ets aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 185
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "VIF-forretningsplan": et 
dokument, hvori beskrives målene og de 
planlagte merværdiskabende VIF-
aktiviteter

10) "Flerårig VIF-forretningsplan": et 
dokument, hvori beskrives målene og de 
planlagte merværdiskabende VIF-
aktiviteter
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 186
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "samarbejdsmemorandum": en 
aftale mellem EIT og et VIF, der har til 
formål at beholde et VIF som aktivt 
medlem af EIT-fællesskabet efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato, 
uden finansielt bidrag fra EIT

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 187
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "samarbejdsmemorandum": en 
aftale mellem EIT og et VIF, der har til 
formål at beholde et VIF som aktivt 
medlem af EIT-fællesskabet efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato, 

udgår
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uden finansielt bidrag fra EIT

Or. en

Ændringsforslag 188
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "samarbejdsmemorandum": en 
aftale mellem EIT og et VIF, der har til 
formål at beholde et VIF som aktivt 
medlem af EIT-fællesskabet efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato, uden 
finansielt bidrag fra EIT

12) "samarbejdsmemorandum": en 
aftale mellem EIT og et VIF, der har til 
formål at beholde et VIF som aktivt 
medlem af EIT-fællesskabet efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato, og 
som indeholder betingelserne for adgang 
til EIT's indkaldelse af tilbud for visse 
specifikke aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 189
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til uafhængigt at finansiere sine 
videntrekantaktiviteter efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato.

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til uafhængigt og efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato at 
finansiere størstedelen af eller alle sine 
videntrekantaktiviteter, herunder en 
betydelig andel af omkostningerne ved at 
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vedligeholde økosystemet. Selv om 
VIF'ernes innovations- og 
markedsorienterede aktiviteter bør være 
finansielt bæredygtige så hurtigt som 
muligt, bør VIF'ernes aktiviteter inden for 
videregående uddannelse, 
erhvervsuddannelse og de horisontalt 
strukturerede aktiviteter endvidere fortsat 
kunne modtage støtte fra EIT efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato og 
på grundlag af en grundig evaluering, der 
er udarbejdet af uafhængige eksperter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til uafhængigt at finansiere sine 
videntrekantaktiviteter efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato.

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til at generere tilstrækkeligt overskud 
til at opretholde sine centrale 
videntrekantaktiviteter, herunder en andel 
af omkostningerne ved at vedligeholde 
dets økosystem uafhængigt af bidrag fra 
EIT, og efter rammepartnerskabsaftalen 
er udløbet.

Or. en

Ændringsforslag 191
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til uafhængigt at finansiere sine 
videntrekantaktiviteter efter 
rammepartnerskabsaftalens slutdato.

13) "finansiel bæredygtighed": et VIF's 
evne til uafhængigt af bidrag fra EIT at 
finansiere sine videntrekantaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 192
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 Mission og mål 3 Mission og overordnede mål

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk udvikling og velstand 
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konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet med henblik på at 
imødegå de store udfordringer, 
som samfundet står over for. Dette skal ske 
ved at fremme synergi og samarbejde 
mellem, og integrere, videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau, herunder ved at fremme 
iværksætteri.

i Unionen gennem styrkelse af 
medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet med henblik på at 
imødegå de store presserende 
udfordringer, som samfundet står over for, 
navnlig realiseringen af en økonomi med 
drivhusgasneutralitet senest i 2040, de 
hertil knyttede politiske prioriteter i 
henhold til den europæiske grønne pagt 
samt verdensmålene for bæredygtig 
udvikling. Dette skal ske ved at fremme 
synergi, integration, samarbejde og 
tværfaglige læringssløjfer mellem 
videregående uddannelse, forskning, 
innovation og iværksætterånd for 
herigennem at styrke og etablere 
innovationsøkosystemer samt derved 
fremme bæredygtighed og 
klimaneutralitet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 194
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Jens Geier, Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og 
Unionens innovationskapacitet med 
henblik på at imødegå de store 
udfordringer, som samfundet står over for. 
Dette skal ske ved at fremme synergi og 
samarbejde mellem, og integrere, 

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk udvikling og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen samt bidrage 
til håndteringen af de globale 
udfordringer, herunder 
klimaforandringer, i overensstemmelse 
med Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og 
verdensmålene for bæredygtig udvikling. 
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videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, herunder ved 
at fremme iværksætteri.

Dette skal ske ved at fremme synergi og 
samarbejde mellem, og integrere, 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, herunder ved 
at fremme iværksætteri.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 195
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet med henblik på at 
imødegå de store udfordringer, 
som samfundet står over for. Dette skal ske 
ved at fremme synergi og samarbejde 
mellem, og integrere, videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau, herunder ved at fremme 
iværksætteri.

EIT's mission er at fremme bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens 
innovationskapacitet med henblik på at 
imødegå de store udfordringer, 
som samfundet står over for. Dette skal ske 
ved at fremme synergi og samarbejde 
mellem, og integrere, videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau, herunder ved at fremme 
iværksætteri.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 196
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Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT bidrager til opfyldelse af de generelle 
og specifikke mål, der er fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

EIT bidrager til opfyldelse af de generelle 
og specifikke mål, der er fastsat i EU-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation i overensstemmelse med den 
strategiske planlægning.

Or. en

Ændringsforslag 197
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT bidrager til opfyldelse af de generelle 
og specifikke mål, der er fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

EIT skal for budgetperioden 2021-2027 
bidrage til at opfylde de generelle og 
specifikke mål i Horisont Europa i 
overensstemmelse med dennes strategiske 
planlægning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 198
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT bidrager til opfyldelse af de generelle 
og specifikke mål, der er fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation.

EIT bidrager til opfyldelse af de generelle 
og specifikke mål, der er fastsat i Horisont 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 199
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EIT's specifikke mål skal være:
a) at styrke bæredygtige 
innovationsøkosystemer i hele Unionen, 
som hjælper med at håndtere de globale 
udfordringer ved at fremme synergier, 
integration samt samarbejde mellem de 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningssektoren og erhvervslivet
b) at fremme udviklingen af iværksætter- 
og innovationsfærdigheder i et livslangt 
læringsperspektiv, herunder at øge 
kapaciteten hos Unionens videregående 
uddannelsesinstitutioner i hele Unionen 
og støtte deres iværksættermæssige 
omstilling
c) at indføre nye løsninger på globale og 
samfundsmæssige udfordringer for 
markedet eller fremme andre former for 
bæredygtig social udbredelse.
EIT skal udvikle synergier med andre 
EU-programmer og skabe merværdi 
inden for Horisont Europa, navnlig i 
komplementaritet med Det Europæiske 
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Innovationsråd. Gennemførelsen vil finde 
sted via støtte til VIF'er og EIT-
koordinerede aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag. Ordlyden af dette ændringsforslag er baseret på SID.

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. EIT's specifikke mål skal være:
a) at øge VIF'ernes indvirkning og 
integrering af videntrekanten
b) at skabe mere åbenhed og 
gennemsigtighed i VIF'erne ved at 
inddrage en bredere kreds af interessenter 
i hele Unionen
c) at øge den videregående 
uddannelsessektors innovationskapacitet i 
hele Unionen ved at fremme 
institutionelle ændringer på de 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
deres integrering i 
innovationsøkosystemerne
d) at øge EIT's regionale rækkevidde med 
henblik på at imødegå regionale 
skævheder i innovationskapaciteten i hele 
Unionen.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag. Ordlyden i dette ændringsforslag er baseret på SID.

Ændringsforslag 201
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, inklusive en vurdering af 
strategiens socioøkonomiske konsekvenser 
og dens evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.

1. SID fastlægger EIT's langsigtede 
strategiske prioriteter for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til EU-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, inklusive en vurdering af 
strategiens forventede socioøkonomiske 
konsekvenser samt dens indvirkning på 
bidraget til at opnå en økonomi med 
drivhusgasneutralitet, de hertil knyttede 
politiske prioriteter i henhold til den 
europæiske grønne pagt samt 
verdensmålene for bæredygtig udvikling, 
dens opsøgende aktiviteter, og dens evne 
til at skabe den størst mulige merværdi på 
innovationsområdet. SID tager hensyn til 
resultaterne af den overvågning og 
evaluering af EIT, der er omhandlet i 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 202
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, inklusive en vurdering af 
strategiens socioøkonomiske konsekvenser 
og dens evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode, hvoraf de første to år 
skal være dedikeret til kriseprogrammet, 
under hensyntagen til Horisont Europa, 
navnlig de strategiske FoI-planer, 
inklusive en vurdering af strategiens 
socioøkonomiske konsekvenser og dens 
evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 203
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, inklusive en vurdering af 
strategiens socioøkonomiske konsekvenser 
og dens evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til 
Horisont Europa, inklusive en vurdering 
af strategiens socioøkonomiske 
konsekvenser og dens evne til at skabe den 
størst mulige merværdi på 
innovationsområdet. SID tager hensyn til 
resultaterne af den overvågning og 
evaluering af EIT, der er omhandlet i 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 204
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, inklusive en vurdering af 
strategiens socioøkonomiske konsekvenser 
og dens evne til at skabe den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.

1. SID fastlægger EIT's prioriterede 
områder og strategi for den pågældende 
syvårige periode under hensyntagen til 
Horisont Europa, herunder dets 
strategiske planlægning, inklusive en 
vurdering af strategiens socioøkonomiske 
konsekvenser og dens evne til at skabe den 
størst mulige merværdi på 
innovationsområdet. SID tager hensyn til 
resultaterne af den overvågning og 
evaluering af EIT, der er omhandlet i 
artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 205
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, den strategiske flerårige 
plan, krav til rapportering, overvågning og 
evaluering samt andre krav i nævnte 
program og skal fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under den 
respektive FFR, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. SID 
skaber også hensigtsmæssig synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for Horisont 
Europa-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation, den strategiske 
flerårige plan, krav til rapportering, 
overvågning og evaluering samt andre krav 
i nævnte program og skal fremme synergi 
med andre relevante EU-programmer 
under den respektive FFR, navnlig dem, 
der støtter uddannelse, 
færdighedsudvikling, den industrielle 
konkurrenceevne, iværksætteri og 



PE650.626v01-00 74/177 AM\1204117DA.docx

DA

og andre EU-initiativer, -politikker og, -
instrumenter .

regionaludvikling. SID skal også skabe 
hensigtsmæssig synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer, -politikker og -
instrumenter, navnlig initiativet 
Europauniversiteter, Det Europæiske 
Innovationsråd og de missioner, der er 
omhandlet i afgørelsen om Horisont 
Europa. Kommissionen skal tilbyde EIT 
al den støtte, der er nødvendig, for at 
etablere passende synergier og 
komplementariteter med andre aktiviteter 
under Horisont Europa samt andre EU-
initiativer og -programmer, samtidig med 
at overlapning undgås.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 206
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, den strategiske flerårige 
plan, krav til rapportering, overvågning og 
evaluering samt andre krav i nævnte 
program og skal fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under den 
respektive FFR, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. SID 
skaber også hensigtsmæssig synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer, -politikker og, -

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for EU-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, den strategiske flerårige plan, 
krav til rapportering, overvågning og 
evaluering samt andre krav i nævnte 
program og skal fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer, navnlig 
dem, der støtter forskning og innovation, 
uddannelse, færdighedsudvikling, 
iværksætterkultur og regionaludvikling. 
SID skaber også hensigtsmæssig synergi 
og komplementaritet mellem EIT's 
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instrumenter . aktiviteter og andre EU-initiativer, -
politikker, -mål og -instrumenter, navnlig 
med Det Europæiske Innovationsråd, 
missioner samt andre europæiske 
partnerskaber, der er oprettet under 
Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 207
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, den strategiske flerårige 
plan, krav til rapportering, overvågning og 
evaluering samt andre krav i nævnte 
program og skal fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under den 
respektive FFR, navnlig dem, der støtter 
uddannelse og regionaludvikling. SID 
skaber også hensigtsmæssig synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer, -politikker og, -
instrumenter .

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for Horisont 
Europa, den strategiske flerårige plan, krav 
til rapportering, overvågning og evaluering 
samt andre krav i nævnte program og skal 
fremme synergi med andre relevante EU-
programmer under den respektive FFR, 
navnlig dem, der støtter uddannelse og 
regionaludvikling. SID skaber også 
hensigtsmæssig synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer, -politikker og -
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 208
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, den strategiske flerårige 
plan, krav til rapportering, overvågning og 
evaluering samt andre krav i nævnte 
program og skal fremme synergi med 
andre relevante EU-programmer under 
den respektive FFR, navnlig dem, der 
støtter uddannelse og regionaludvikling. 
SID skaber også hensigtsmæssig synergi 
og komplementaritet mellem EIT's 
aktiviteter og andre EU-initiativer, -
politikker og, -instrumenter .

2. SID skal være i overensstemmelse 
med de mål, der er fastsat for Horisont 
Europa, den strategiske flerårige plan, krav 
til rapportering, overvågning og evaluering 
samt andre krav i nævnte program, lige 
som den skal sikre komplementaritet med 
Det Europæiske Innovationsråd, som er 
etableret under Horisont Europa. SID 
skal fremme synergi med og 
komplementariteter mellem EIT-
aktiviteter og andre relevante EU-
initiativer, -politikker samt -instrumenter 
under den respektive FFR, navnlig dem, 
der støtter uddannelse og 
regionaludvikling.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 209
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov og kilder med henblik på 
EIT's fremtidige drift, udvikling på lang 
sigt og finansiering. SID indeholder også 
en vejledende finansieringsplan for den 
respektive FFR's periode.

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov og kilder med henblik på 
EIT's fremtidige drift, udvikling på lang 
sigt og finansiering. SID indeholder også 
en vejledende finansieringsplan for den 
respektive FFR's periode samt et skøn over 
det budget, der skal bidrage til at nå målet 
om klimamainstreaming under Horisont 
Europa opdelt på de enkelte VIF'er.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 210
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov og kilder med henblik på 
EIT's fremtidige drift, udvikling på lang 
sigt og finansiering. SID indeholder også 
en vejledende finansieringsplan for den 
respektive FFR's periode.

3. SID omfatter et overslag over de 
finansielle behov og kilder med henblik på 
EIT's fremtidige drift, udvikling på lang 
sigt og finansiering, herunder et skøn over 
de finansielle ressourcer, der er 
nødvendige for at dække 
kriseprogrammet. SID indeholder også en 
vejledende finansieringsplan for den 
respektive FFR's periode.

Or. en

Ændringsforslag 211
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EIT forelægger sit bidrag til 
Kommissionens forslag til SID.

4. EIT skal under hensyntagen til de 
eksisterende VIF'ers synspunkter og input 
udarbejde et udkast til en SID for en 
syvårig periode og stille den til rådighed 
for offentligheden samt forelægge den for 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 212
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med erfaring 
inden for videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervsliv. 
Bestyrelsen har ansvaret for at lede EIT's 
aktiviteter, for udvælgelse, udpegelse, 
overvågning .og evaluering af VIF'erne og 
for alle andre strategiske beslutninger

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med erfaring 
inden for videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervsliv, 
herunder et medlem af Det Europæiske 
Innovationsråd. Bestyrelsen har ansvaret 
for at lede EIT's aktiviteter, for udvælgelse, 
udpegelse, overvågning og evaluering af 
VIF'erne og for alle andre strategiske 
beslutninger. Udpegelsen af medlemmer til 
EIT's bestyrelse skal ske under 
hensyntagen til ligevægten mellem 
kønnene og kriterierne for den 
geografiske balance

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 213
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med erfaring 
inden for videregående uddannelse, 

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med 
dokumenteret eksperterfaring inden for 
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forskning, innovation og erhvervsliv. 
Bestyrelsen har ansvaret for at lede EIT's 
aktiviteter, for udvælgelse, udpegelse, 
overvågning .og evaluering af VIF'erne og 
for alle andre strategiske beslutninger

videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervsliv, herunder et 
medlem af Det Europæiske 
Innovationsråd. Bestyrelsen har ansvaret 
for at lede EIT's aktiviteter, for udvælgelse, 
udpegelse, finansiering, overvågning og 
evaluering af VIF'erne og for alle andre 
strategiske beslutninger. Bestyrelsen skal 
konstitueres under hensyntagen til 
ligevægten mellem kønnene og den 
geografiske balance

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 214
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med erfaring 
inden for videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervsliv. 
Bestyrelsen har ansvaret for at lede EIT's 
aktiviteter, for udvælgelse, udpegelse, 
overvågning .og evaluering af VIF'erne og 
for alle andre strategiske beslutninger

a) en bestyrelse bestående af 
medlemmer på højt plan med erfaring 
inden for videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervsliv samt 
et fælles medlem med Det Europæiske 
Innovationsråd. Bestyrelsen har ansvaret 
for at lede EIT's aktiviteter, for udvælgelse, 
udpegelse, overvågning .og evaluering af 
VIF'erne og for alle andre strategiske 
beslutninger

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag. Det er nødvendigt at have et fælles medlem i bestyrelserne for at kunne 
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fremme synergier og komplementariteter mellem EIT og Det Europæiske Innovationsråd samt 
for at undgå overlapning.

Ændringsforslag 215
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et forretningsudvalg bestående af 
udvalgte medlemmer og formanden for 
bestyrelsen. Forretningsudvalget bistår 
bestyrelsen i udførelsen af dens opgaver og 
forbereder bestyrelsesmøderne i 
samarbejde med direktøren

b) et forretningsudvalg bestående af 
udvalgte medlemmer, der repræsenterer 
alle tre dimensioner af videntrekanten, og 
formanden for bestyrelsen. 
Forretningsudvalget bistår bestyrelsen i 
udførelsen af dens opgaver og forbereder 
bestyrelsesmøderne i samarbejde med 
direktøren

Or. en

Ændringsforslag 216
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en direktør, udpeget af bestyrelsen, 
som er EIT's repræsentant i retlig 
henseende, og som varetager driften og den 
daglige ledelse af EIT. Direktøren er 
ansvarlig over for bestyrelsen og aflægger 
løbende rapport til denne om udviklingen 
inden for EIT og alle aktiviteter, der 
henhører under vedkommendes ansvar

c) en direktør, udpeget af bestyrelsen, 
som er EIT's repræsentant i retlig 
henseende, og som varetager driften og den 
daglige ledelse af EIT. Direktøren er 
ansvarlig over for bestyrelsen og aflægger 
løbende rapport til denne om udviklingen 
inden for EIT og alle aktiviteter, der 
henhører under vedkommendes ansvar, 
herunder gennemførelsen af EIT's 
budget. Direktøren aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet med jævne 
mellemrum og som minimum efter hver 
overvågnings- og evalueringsproces.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 217
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en direktør, udpeget af bestyrelsen, 
som er EIT's repræsentant i retlig 
henseende, og som varetager driften og 
den daglige ledelse af EIT. Direktøren er 
ansvarlig over for bestyrelsen og aflægger 
løbende rapport til denne om udviklingen 
inden for EIT og alle aktiviteter, der 
henhører under vedkommendes ansvar

c) en direktør, udpeget af bestyrelsen, 
som er EIT's repræsentant i retlig 
henseende og som varetager 
gennemførelsen af bestyrelsens 
beslutninger, driften og den daglige 
ledelse af EIT Direktøren er ansvarlig over 
for bestyrelsen og aflægger løbende rapport 
til denne om udviklingen inden for EIT og 
alle aktiviteter, der henhører under 
vedkommendes ansvar. Direktøren 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet 
efter hver overvågnings- og 
evalueringsproces.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 218
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter skal være sammensat af 
en repræsentant fra hver medlemsstat og 
en repræsentant fra hvert associeret land. 
Gruppen rådgiver bestyrelsen og 
direktøren om strategisk vigtige 
spørgsmål.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nærmere regler vedrørende 
EIT's organer fremgår af EIT's vedtægter, 
jf. bilaget til denne forordning.

2. De nærmere regler vedrørende 
EIT's organer og forvaltning fremgår af 
EIT's vedtægter, jf. bilaget til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i overensstemmelse med SID 
fastlægge sine hovedprioriteringer og 
hovedaktiviteter

a) i overensstemmelse med SID 
fastlægge sine hovedprioriteringer og 
hovedaktiviteter i overensstemmelse med 
Horisont Europa

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 221
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i overensstemmelse med SID 
fastlægge sine hovedprioriteringer og 
hovedaktiviteter

a) fastlægge sine aktiviteter i 
overensstemmelse med de 
hovedprioriteringer, der er angivet i SID

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tilvejebringe den krævede støtte til 
og synergier med VIF'er til udvikling af 
innovative løsninger og hjælpe med at 
genoprette den europæiske økonomi på 
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grundlag af EU's prioriteter i den 
europæiske grønne pagt og 
modstandsdygtighed

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 223
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremlægge et toårigt kriseprogram 
i samarbejde med VIF'erne

Or. en

Ændringsforslag 224
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) øge kendskabet til EIT blandt 
potentielle partnerorganisationer og 
tilskynde dem til deltagelse i sine 
aktiviteter

b) sikre åbenhed i forbindelse med og 
øge kendskabet til EIT blandt potentielle 
partnerorganisationer, navnlig for så vidt 
angår SMV’erne og de nye 
ekspertisecentre i lande og regioner med 
lav FoI-performance for at tilskynde dem 
til deltagelse i sine aktiviteter

Or. en
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Begrundelse

Det er vanskeligere for ekspertisecentre i EU-regioner med lavere performance at deltage i 
VIF’er sammenlignet med dem i mere udviklede regioner. EIT bør udvikle opsøgende 
aktiviteter for at øge deres muligheder for at deltage i EIT-aktiviteter og navnlig i VIF’erne. 
Det er ligeledes vigtigt at give SMV’erne muligheden for at deltage fuldt ud i VIF’erne.

Ændringsforslag 225
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) øge kendskabet til EIT blandt 
potentielle partnerorganisationer og 
tilskynde dem til deltagelse i sine 
aktiviteter

b) øge kendskabet til EIT og sikre 
åbenhed blandt potentielle nye 
partnerorganisationer og tilskynde dem til 
deltagelse i sine aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 226
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) øge kendskabet til EIT blandt 
potentielle partnerorganisationer og 
tilskynde dem til deltagelse i sine 
aktiviteter

b) øge kendskabet til EIT og sikre 
åbenhed blandt potentielle 
partnerorganisationer og tilskynde dem til 
deltagelse i sine aktiviteter

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 227
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem støtte af et 
passende omfang, anvende passende 
foranstaltninger til kvalitetskontrol og 
løbende overvåge og med jævne 
mellemrum evaluere deres aktiviteter

c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem støtte af et 
passende omfang, anvende passende 
foranstaltninger til kvalitetskontrol og 
løbende overvåge og med jævne 
mellemrum evaluere deres aktiviteter samt 
deres skridt i retningen mod at opnå 
finansiel bæredygtighed

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 228
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem støtte af et 
passende omfang, anvende passende 
foranstaltninger til kvalitetskontrol og 
løbende overvåge og med jævne 
mellemrum evaluere deres aktiviteter

c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i partnerskabsrammeaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem støtte og 
strategisk vejledning af et passende 
omfang, anvende passende foranstaltninger 
til kvalitetskontrol, løbende overvåge og 
med jævne mellemrum evaluere deres 
aktiviteter samt om nødvendigt træffe 
korrigerende foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 229
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem støtte af et 
passende omfang, anvende passende 
foranstaltninger til kvalitetskontrol og 
løbende overvåge og med jævne 
mellemrum evaluere deres aktiviteter

c) udvælge og udpege VIF'er inden for 
de prioriterede områder i 
overensstemmelse med artikel 9 og 
fastlægge deres rettigheder og forpligtelser 
i rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, give dem støtte af et 
passende omfang, strategisk vejledning, 
anvende passende foranstaltninger til 
kvalitetskontrol og løbende overvåge og 
med jævne mellemrum evaluere deres 
aktiviteter

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) lede gennemførelsen af den 
regionale innovationsordning ved at stille 
midler til oprettelse af 
innovationsknudepunkter til rådighed i 
EIT-RIS-medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) mobilisere midler fra offentlige og 
private kilder og anvende sine ressourcer i 
overensstemmelse med denne forordning 
og, særligt, søge at tilvejebringe en 
betydelig og stigende andel af midlerne på 
sit budget fra private kilder og fra 
indtægter, der er genereret på grundlag af 
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egne aktiviteter

Or. en

Begrundelse

I lyset af, hvor vigtigt det er for VIF'erne at opnå finansiel bæredygtighed, hvori EU har 
investeret et væsentligt beløb, bør bestemmelsen genindføres og derved gøre det muligt for 
EIT at bistå VIF'erne med at tilvejebringe alternative midler.

Ændringsforslag 232
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet af grader og eksamensbeviser, 
der tildeles af deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, og som kan 
betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser, og udvide dem til at 
omfatte programmer for livslang læring

e) udvide anvendelsesområdet og 
styrke anerkendelse og synlighed uden for 
EIT-fællesskabet af grader og 
eksamensbeviser, der tildeles af deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner, og 
som skal betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser, og udvide dem til at 
omfatte programmer for livslang læring, 
der lægger vægt på opkvalificering, 
omskoling og udvikling af digitale 
færdigheder samt 
iværksætterfærdigheder, samtidig med at 
der sikres en tilgang med en ligelig 
kønsfordeling

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 233
Robert Roos
for ECR-Gruppen



PE650.626v01-00 90/177 AM\1204117DA.docx

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet af grader og 
eksamensbeviser, der tildeles 
af deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, og som kan 
betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser, og udvide dem til at 
omfatte programmer for livslang læring

e) udfasning af separate EIT-
uddannelsesprogrammer med EIT-
mærket og fokus på erhvervsuddannelse 
og uddannelse af VIF'erne inden for 
videntrekanten

Or. en

Ændringsforslag 234
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet af grader og eksamensbeviser, 
der tildeles af deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, og som kan 
betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser, og udvide dem til at 
omfatte programmer for livslang læring

e) styrke anerkendelse uden for EIT-
fællesskabet af grader og eksamensbeviser, 
der tildeles af deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner, og som kan 
betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser, og udvide dem til at 
omfatte programmer for livslang læring, 
mentorordninger, erhvervsuddannelse, 
færdigheder og omskoling

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 235
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme formidling af bedste 
praksis med hensyn til integrering af 
videntrekanten, herunder blandt VIF'er, så 
der kan udvikles en fælles innovations- og 
videnoverførselskultur, og tilskynde til 
deltagelse i opsøgende aktiviteter, herunder 
i RIS

f) fremme formidling af bedste 
praksis med hensyn til integrering af 
videntrekanten, herunder blandt VIF'er og i 
hele Unionen, så der kan udvikles en 
fælles innovations- og 
videnoverførselskultur, og tilskynde til 
åbenhed og deltagelse i opsøgende 
aktiviteter, herunder i RIS

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 236
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme bred formidling, 
kommunikation og udnyttelse af de 
resultater og muligheder, der opstår på 
grundlag af EIT-fællesskabet, med 
henblik på at øge bevidstheden om, 
synligheden af og kendskabet til EIT i 
hele Unionen samt tilskynde til deltagelse 
i EIT-fællesskabets aktiviteter

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 237
Robert Roos
for ECR-Gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fremme ekspertise inden for 
videregående uddannelser, forskning og 
innovation, navnlig ved at fremme 
VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation

g) fremme ekspertise inden for 
videregående uddannelser, forskning og 
innovation, navnlig ved at fremme 
VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation og ved at støtte dem 
i udviklingen af en effektiv strategi for 
finansiel bæredygtighed til mobilisering 
af midler fra andre offentlige og private 
kilder

Or. en

Begrundelse

Denne artikel i den gældende EIT-forordning (294/2008) har et litra (artikel 5, litra d)), som 
Kommissionen har ladet udgå af sit forslag: “d) mobilisere midler fra offentlige og private 
kilder og anvende sine ressourcer i overensstemmelse med denne forordning. EIT skal navnlig 
søge at tilvejebringe en betydelig og stigende andel af midlerne på sit budget fra private 
kilder og fra indtægter fra egne aktiviteter". Denne opgave bør fortsat medtages på listen 
over EIT's opgaver, da det at hjælpe VIF'erne med at tilvejebringe alternative midler er den 
mest effektive måde til "at fremme VIF'erne som partnere for topkvalitetsinnovation", som det 
er anført i dette litra.

Ændringsforslag 238
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fremme ekspertise inden for 
videregående uddannelser, forskning og 
innovation, navnlig ved at fremme 
VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation

g) fremme ekspertise inden for 
videregående uddannelser, forskning og 
innovation, herunder fremme af EIT-
mærket og fremme af VIF'erne som 
partnere for topkvalitetsinnovation

Or. en

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) fremme tværfaglige tilgange til 
innovation, herunder integreringen af 
teknologiske, sociale og ikke-teknologiske 
løsninger, organisatoriske tilgange og nye 
forretningsmodeller

h) fremme tværfaglige tilgange til 
innovation, social innovation, igennem 
integreringen af teknologiske, sociale og 
ikke-teknologiske løsninger, 
bæredygtighed og som følge heraf 
klimaneutralitet, organisatoriske tilgange 
og nye forretningsmodeller, 
systeminnovation samt innovation i den 
offentlige sektor

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 240
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö
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Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) vurdere praksisser for 
intellektuelle ejendomsrettigheder i EU’s 
innovationslandskab og deres indvirkning 
på EU’s innovationskapacitet, navnlig 
den økonomiske indvirkning på SMV’er 
udvikle og rådgive om innovative modeller 
for intellektuelle ejendomsrettigheder, 
som fremmer vidensoverførsel og -
formidling både i sammenhæng med 
VIF’erne og mere bredt i hele EU

Or. en

Begrundelse

Som det førende europæiske institut for innovation bør EIT spille en rolle i udvikling og 
fremme af innovative praksisser. For eksempel bør EIT være et "laboratorium" til støtte for 
udviklingen af innovative intellektuelle ejendomsrettigheder, som er tilpasset europæiske 
aktører, og som kan imødekomme de forskellige sektorers og aktørers behov og interesser i 
hele Europa.

Ændringsforslag 241
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) stille den krævede støtte til og 
synergier med VIF'er til rådighed for 
udvikling af innovative løsninger og 
hjælpe med at genoprette den europæiske 
økonomi, samtidig med at EU's prioriteter 
i den europæiske grønne pagt opnås

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 242
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) sikre, at VIF'er kan operere med 
den fornødne fleksibilitet for at kunne 
tilpasse deres drift til den stigende 
efterspørgsel, der opstår som følge af 
covid-19-krisen

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 243
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) arrangere regelmæssige møder i et 
interessentforum for at informere om EIT's 
aktiviteter samt om dets erfaringer, bedste 
praksis og bidrag til Unionens politikker og 
mål for innovation, forskning og 
uddannelse og for at give interessenter 

j) arrangere regelmæssige møder i et 
interessentforum mindst en gang om året 
for at dele og drøfte EIT's aktiviteter med 
interessenterne, udveksle erfaringer samt 
bedste praksis og bidrag til Unionens 
politikker og mål for innovation, forskning 
og uddannelse og for at give interessenter 
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mulighed for at give deres mening til kende mulighed for at give deres mening til kende

Or. en

Ændringsforslag 244
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) arrangere møder i en gruppe af 
medlemsstaternes repræsentanter mindst to 
gange om året, uafhængigt af møderne i 
interessentforummet, for at sikre passende 
kommunikation og passende 
informationsudveksling med EIT og for at 
modtage oplysninger om resultater og 
rådgive og udveksle erfaringer med EIT og 
VIF'erne. Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter skal desuden sikre passende 
synergi og komplementaritet mellem EIT- 
og VIF-aktiviteter og nationale 
programmer og initiativer, herunder den 
potentielle nationale medfinansiering af 
VIF-aktiviteter

k) arrangere møder i en gruppe af 
medlemsstaternes repræsentanter mindst to 
gange om året, uafhængigt af møderne i 
interessentforummet, for at sikre passende 
kommunikation og passende 
informationsudveksling med EIT og for at 
modtage oplysninger om resultater og 
rådgive og udveksle erfaringer med EIT og 
VIF'erne. Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter skal desuden sikre passende 
synergi og komplementaritet mellem EIT- 
og VIF-aktiviteter og nationale 
programmer og initiativer, herunder den 
potentielle nationale medfinansiering af 
VIF-aktiviteter, samt, med henblik herpå, 
bistå VIF'erne med at indgå i et 
samarbejde med det programudvalg, der 
er nedsat ved artikel 12 i Rådets afgørelse 
om særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont Europa

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes repræsentanter i de relevante sammensætninger af programudvalget 
omfatter sektor- og temaeksperter, der er fuldstændig bevidste om de prioriteter, som 
håndteres af specifikke klynger i søjle II i Horisont Europa, samt om de prioriteter, der 
håndteres af de nationale FoI-programmer. De er derfor i en optimal position til at 
samarbejde med VIF'erne om at udpege og udvikle synergier på både europæisk og national 
niveau.
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Ændringsforslag 245
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) oprette et dedikeret netværk af 
forbindelsesofficerer i de enkelte lande 
som en del af de nationale kontaktpunkter 
for Horisont Europa med henblik på at 
fremme en mere struktureret formidling 
af de muligheder, resultater og det 
udbytte, som EIT-fællesskabet medfører, 
samt tilskynde til gensidig overførsel af 
viden, rådgivning og bedste praksis i 
overensstemmelse med EIT-instituttets 
funktion

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 246
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) oprette et dedikeret netværk af 
forbindelsesofficerer i de enkelte lande 
som en del af de nationale kontaktpunkter 
for Horisont Europa med henblik på at 
fremme en mere struktureret formidling 
af de muligheder, resultater og det 
udbytte, som EIT-fællesskabet medfører, 
samt tilskynde til gensidig overførsel af 
viden, rådgivning og bedste praksis i 
overensstemmelse med EIT's funktion
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 247
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) oprette et EIT-netværk af 
nationale kontaktpunkter med henblik på 
at fremme en mere struktureret 
formidling af de muligheder, resultater og 
det udbytte, som EIT-fællesskabet 
medfører, samt tilskynde til udveksling af 
viden, rådgivning og bedste praksis i 
overensstemmelse med EIT's funktion

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 248
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
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iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 
i innovationsøkosystemer.

iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet i hele Europa og 
integrering af disse i 
innovationsøkosystemer. EIT skal i tæt 
samarbejde med Kommissionen udforme 
og lancere et pilotprojekt til støtte for 
udviklingen af innovationskapaciteten 
blandt de videregående 
uddannelsesinstitutioner, som skal 
gennemføres via VIF'erne. Eksterne 
eksperter skal foretage en evaluering af 
pilotfasen, og bestyrelsen skal på 
baggrund af resultaterne beslutte, 
hvorvidt foranstaltningen skal fortsætte 
og opskaleres eller henlægges.

Or. en

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 
i innovationsøkosystemer.

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners, 
erhvervsuddannelsesinstitutioners, 
SMV'ers og startup-virksomheders 
iværksætter- og innovationskapacitet og 
integrering af disse i 
innovationsøkosystemer i 
overensstemmelse med 
videntrekantstilgangen.

Or. en

Ændringsforslag 250
Robert Roos
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for ECR-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 
i innovationsøkosystemer.

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 
i innovationsøkosystemer i 
overensstemmelse med 
videntrekantstilgangen

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle VIF-aktiviteter baseres på integreringen af alle tre komponenter i 
videntrekanten, dvs. uddannelse, innovation og virksomhedsetablering, da dette er den mest 
effektive måde, hvorpå EIT's og VIF'ernes mål som helhed kan fremmes. Forfølgelsen af de 
aktiviteter, der alene udspringer af uddannelsesmæssige aktiviteter med henblik på at 
forbedre det europæiske uddannelsessystem, falder uden for EIT's og VIF'ernes mission.

Ændringsforslag 251
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 
i innovationsøkosystemer.

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet i hele EU og 
integrering af disse i 
innovationsøkosystemer.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 252
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) udpege og koordinere 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 
i innovationsøkosystemer.

l) overvåge gennemførelsen af 
støtteforanstaltninger, som VIF'erne 
iværksætter til udvikling af videregående 
uddannelsesinstitutioners iværksætter- og 
innovationskapacitet og integrering af disse 
i innovative aktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 253
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) styrke synligheden og 
anerkendelsen i den brede offentlighed af 
EIT-finansierede aktiviteter samt styrke 
og udvide EIT-mærket med henblik på at 
forbedre EIT's synlighed og anerkendelse 
i forbindelse med partnerskaber, der er 
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baseret på uddannelsesprogrammer, 
mellem forskellige videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsuddannelsesinstitutioner, 
forskningscentre og virksomheder

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 254
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) fremme oprettelsen af delte 
servicefaciliteter i EIT-fællesskabet med 
sigte på en fælles håndtering af de 
specifikke operationelle opgaver, der er 
fælles for alle EIT-VIF'er

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at strømline de processer, der er fælles for alle VIF'er, 
hvilket endvidere vil medføre en besparelse i administrationsomkostninger.

Ændringsforslag 255
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal bistå EIT og EIT's 
VIF'er i udpegningen af synergier med 
andre EU-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 256
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. EIT skal konsolidere de 
eksisterende VIF'er, fremme deres 
udvikling og indvirkning samt ledsage 
deres overgang til finansiel 
bæredygtighed, når 
partnerskabsrammeaftalerne udløber.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med europæisk 

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med europæisk 
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merværdi, herunder støtte til oprettelse og 
udvikling af innovative virksomheder, der 
fuldt ud integrerer dimensionerne 
videregående uddannelse og forskning med 
henblik på at opnå en kritisk masse og 
fremmer formidling og udnyttelse af 
resultaterne

merværdi, herunder fremme og støtte 
oprettelse og udvikling af innovative og 
bæredygtige virksomheder samt startup-
virksomheder i komplementaritet med Det 
Europæiske Innovationsråd, der fuldt ud 
integrerer dimensionerne videregående 
uddannelse og forskning med henblik på at 
opnå en kritisk masse og fremmer 
formidling og udnyttelse af resultaterne

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 258
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med europæisk 
merværdi, herunder støtte til oprettelse og 
udvikling af innovative virksomheder, der 
fuldt ud integrerer dimensionerne 
videregående uddannelse og forskning med 
henblik på at opnå en kritisk masse og 
fremmer formidling og udnyttelse af 
resultaterne

a) innovationsaktiviteter og 
investeringer med europæisk 
merværdi, herunder støtte til oprettelse og 
udvikling af innovative startup-
virksomheder samt innovative 
virksomheder, der fuldt ud integrerer 
dimensionerne videregående uddannelse og 
forskning med henblik på at opnå en kritisk 
masse og fremmer formidling og 
udnyttelse af resultaterne

Or. en

Ændringsforslag 259
François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forskningsaktiviteter om liv, stof 
og energi, som kan bidrage til større viden 
og styrke Unionens strategiske kapacitet 
inden for sundhed, landbrug og 
fødevarer, energiomstilling, transport og 
fysisk planlægning for at sikre kontrollen 
med midlerne til en vellykket grøn 
omstilling

Or. fr

Begrundelse

Europa har aldrig haft så mange grunde til at løse udfordringerne ved en grøn og 
sundhedsmæssig omstilling. Det hænger sammen med såvel europæernes stærke interesse for 
disse udfordringer, som hører blandt deres øverste prioriteter, som EU's teknologiske og 
finansielle kapacitet. EIT er et fortrinligt værktøj til at fremme betydningen af videnskabelig 
og industriel innovation med henblik på en vellykket grøn og sundhedsmæssig omstilling.

Ændringsforslag 260
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)
innovationsbaseret eksperimentere

n, prototyping og demonstration inden for 
områder af særlig økonomisk og 
samfundsmæssig interesse, der bygger på 
resultaterne af forskningen på EU-plan og 
nationalt plan, og som potentielt kan 
styrke Unionens konkurrenceevne på 
internationalt plan og finde løsninger på de 
store udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for

b) innovationsbaserede aktiviteter, 
forskning, eksperimenteren, prototyping 
og demonstration inden for områder af 
særlig økonomisk socioøkologisk og 
samfundsmæssig interesse, der bygger på 
resultaterne af forskningen på EU-plan og 
nationalt plan, og som potentielt kan 
styrke Unionens bæredygtighed, indsats 
for at opnå klimaneutralitet samt 
konkurrenceevne på internationalt plan og 
finde løsninger på de store udfordringer, 
som det europæiske samfund står over for, 
navnlig sundhedsmæssige og digitale 
udfordringer samt gennemførelsen af 
EU's klimamål og verdensmålene for 
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bæredygtig udvikling

Or. en

Ændringsforslag 261
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)
innovationsbaseret eksperimentere

n, prototyping og demonstration inden for 
områder af særlig økonomisk og 
samfundsmæssig interesse, der bygger på 
resultaterne af forskningen på EU-plan og 
nationalt plan, og som potentielt kan 
styrke Unionens konkurrenceevne på 
internationalt plan og finde løsninger på de 
store udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for

b) innovationsbaseret forskning, 
eksperimenteren, prototyping og 
demonstration inden for områder af særlig 
økonomisk og samfundsmæssig interesse, 
der bygger på resultaterne af forskningen 
på EU-plan og nationalt plan, og som 
potentielt kan styrke Unionens 
konkurrenceevne på internationalt plan og 
finde løsninger på de store udfordringer, 
som det europæiske samfund står over for, 
herunder sundhedsmæssige og digitale 
udfordringer samt gennemførelsen af 
EU's klimamål og verdensmålene for 
bæredygtig udvikling

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 262
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)
innovationsbaseret eksperimentere

n, prototyping og demonstration inden for 
områder af særlig økonomisk og 
samfundsmæssig interesse, der bygger på 
resultaterne af forskningen på EU-plan og 
nationalt plan, og som potentielt kan 
styrke Unionens konkurrenceevne på 
internationalt plan og finde løsninger på de 
store udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for

b) innovationsbaseret forskning, 
prototyping og demonstration inden for 
områder af særlig økonomisk og 
samfundsmæssig interesse, der bygger på 
resultaterne af forskningen på EU-plan og 
nationalt plan, og som potentielt kan 
styrke Unionens konkurrenceevne på 
internationalt plan og finde løsninger på de 
store udfordringer, som det europæiske 
samfund står over for, herunder 
gennemførelsen af EU's klimamål samt 
verdensmålene for bæredygtig udvikling

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 263
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelsesaktiviteter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige 
kurser i fag med potentiale til at opfylde 
fremtidige europæiske socioøkonomiske 
behov, og som udvider Unionens 
talentgrundlag og fremmer udviklingen af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedringen af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationer, forskeres og 
studerendes mobilitet samt videndeling, 
mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-mærkede grader 
og kurser

c) uddannelsesaktiviteter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, med stærke 
iværksætterkomponenter samt faglige 
kurser i fag med potentiale til at opfylde 
fremtidige europæiske socioøkonomiske 
behov, og som udvider Unionens 
talentgrundlag og fremmer udviklingen af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedringen af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationer, forskeres og 
studerendes mobilitet samt videndeling, 
mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-mærkede grader 
og kurser, samtidig med at der sikres en 
tilgang med en ligelig kønsfordeling
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 264
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelsesaktiviteter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige 
kurser i fag med potentiale til at opfylde 
fremtidige europæiske socioøkonomiske 
behov, og som udvider Unionens 
talentgrundlag og fremmer udviklingen af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedringen af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationer, forskeres og 
studerendes mobilitet samt videndeling, 
mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-mærkede 
grader og kurser

c) uddannelsesaktiviteter, især på 
kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige 
kurser på områder, der har potentiale til at 
opfylde fremtidige europæiske 
socioøkonomiske og socioøkologiske 
behov, og som udvider Unionens 
talentgrundlag og fremmer udviklingen af 
innovationsrelaterede kvalifikationer, 
forbedringen af ledelses- og 
iværksætterkvalifikationer, forskeres og 
studerendes mobilitet samt videndeling, 
mentorordninger og netværksaktiviteter 
mellem modtagere af EIT-
uddannelsesaktiviteter og kurser, 
herunder mærkede uddannelses- og 
kursusaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 265
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opsøgende aktiviteter og formidling 
af bedste praksis inden for 
innovationssektoren med fokus på 
udvikling af samarbejde mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
forskningssektoren og erhvervslivet, 
herunder service- og finanssektoren

d) opsøgende aktiviteter og mulighed 
for at lære af den bedste praksis inden for 
innovationsområdet med fokus på 
iværksættererfaring, bæredygtighed og 
som følge heraf klimaneutralitet, 
udvikling af samarbejde og tværfaglige 
læringssløjfer mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningssektoren, offentlige 
organisationer og organisationer i den 
tredje sektor samt erhvervslivet, herunder 
service- og finanssektoren

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) EIT-RIS-aktiviteter som en del af 
deres flerårige strategier for at styrke 
innovationskapaciteten og 
innovationsøkosystemer i hele Europa 
med sigte på at mindske skævhederne 
inden for innovationsperformance i hele 
Unionen samt sikre en mere ligelig 
geografisk fordeling af deltagelsen i EIT-
fællesskabet i hele Unionen

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 267
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) støtteforanstaltninger til at støtte 
en bedre integrering af de videregående 
uddannelsesinstitutioner i 
innovationsværdikæder og -økosystemer 
samt bringe dem sammen med andre 
centrale innovationsaktører fra 
videntrekanten og derved forbedre deres 
strategiske kapacitetsudvikling

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) etablering af et register, hvori der 
redegøres for forholdet mellem de 
opfindelser og patenter, som VIF’erne er i 
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besiddelse af, samt for identifikationen af 
deres ejerforhold

Or. en

Begrundelse

Dette register vil gøre det muligt at redegøre for den teknologiske udvikling ud fra et 
patentmæssigt synspunkt

og gøre det muligt for nye aktører, som ønsker at deltage i VIF'ernes forsknings- og 
innovationsområder,

at få et tydeligere billede samt evaluere deres muligheder.

Ændringsforslag 269
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger med henblik på at 
skabe synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og eksisterende relevante 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer.

e) foranstaltninger med henblik på at 
skabe synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og eksisterende relevante 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer, navnlig Det Europæiske 
Innovationsråd og andre europæiske 
partnerskaber samt missioner med 
henblik på at undgå overlapning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 270
François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger med henblik på at 
skabe synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og eksisterende relevante 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer.

e) foranstaltninger med henblik på at 
skabe synergi og komplementaritet mellem 
EIT's aktiviteter og eksisterende relevante 
EU-programmer, nationale og regionale 
programmer samt universiteter, 
ingeniørskoler og forskningscentre.

Or. fr

Ændringsforslag 271
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at søge en stigende andel af 
midlerne på deres budget blandt både 
offentlige og private kilder samt 
indtægter, der er genereret på grundlag af 
egne aktiviteter i overensstemmelse med 
artikel 17

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 272
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det berører de 
rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler, der er indgået mellem EIT 
og VIF'erne, skal VIF'erne have betydelig 
frihed til at fastlægge deres interne 
organisation og sammensætning samt med 
hensyn til detaljerne vedrørende deres 
dagsorden og arbejdsmetoder. VIF'erne 
skal navnlig:

2. Uden at det berører de 
rammepartnerskabsaftaler og flerårige 
tilskudsaftaler, der er indgået mellem EIT 
og VIF'erne, skal VIF'erne have betydelig 
frihed til at fastlægge deres interne 
organisation og sammensætning samt med 
hensyn til detaljerne vedrørende deres 
dagsorden og arbejdsmetoder. VIF'erne 
skal navnlig:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 273
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indføre interne 
forvaltningsordninger, der afspejler 
videntrekanten af videregående 
uddannelse, forskning og innovation

a) indføre interne gennemsigtige 
forvaltningsordninger, der afspejler 
videntrekanten af videregående 
uddannelse, forskning og innovation

Or. en

Ændringsforslag 274
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at de er åbne for nye 
medlemmer, når disse tilfører 
partnerskabet merværdi

b) sikre og fremme deres åbenhed for 
nye medlemmer igennem klare og 
gennemsigtige ind- og 
udmeldelseskriterier, herunder åbne 
indkaldelser, i hele Unionen, som tilfører 
partnerskabet merværdi

Or. en

Ændringsforslag 275
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at de er åbne for nye 
medlemmer, når disse tilfører 
partnerskabet merværdi

b) sikre, at de er åbne for alle 
potentielle nye partnerorganisationer i 
hele Unionen, herunder igennem klare og 
gennemsigtige ind- og 
udmeldelseskriterier samt åbne 
indkaldelser

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 276
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) sikre, at de er åbne for nye 
medlemmer, når disse tilfører 
partnerskabet merværdi

b) sikre, at de er åbne for nye partnere 
igennem åbne indkaldelser, når disse 
tilfører partnerskabet merværdi

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fungere på åben og gennemsigtig 
vis i overensstemmelse med deres interne 
regler

c) fungere på åben og gennemsigtig 
vis i overensstemmelse med kodekserne 
for god forvaltning, som skal nedfældes i 
deres interne regler

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) opstille og gennemføre 
forretningsplaner

d) opstille og gennemføre 
forretningsplaner, herunder klare 
målsætninger, centrale 
præsentationsindikatorer, forventede 
resultater og indvirkninger, måder til at 
håndtere og opnå bæredygtighed og som 
følge heraf klimaneutralitet samt 
kvalitative og kvantitative metoder og 
værktøjer til opfølgning

Or. en

Ændringsforslag 279
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udarbejde en toårig strategiplan 
med detaljer om initiativer, der har til 
formål at afbøde virkningerne af covid-
19-krisen, samtidig med at der lægges 
særlig vægt på foranstaltninger, som 
sigter mod at øge modstandsdygtigheden 
af innovationsøkosystemerne og særligt 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder samt startup-virksomheder, 
men også af studerende, forskere og 
medarbejdere

Or. en

Ændringsforslag 280
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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da) udarbejde en toårig strategiplan 
med detaljer om initiativer, der har til 
formål at afbøde virkningerne af covid-
19-krisen, samtidig med at der lægges 
særlig vægt på foranstaltninger, som 
sigter mod at øge modstandsdygtigheden 
af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder samt startup-
virksomheder, men også af studerende, 
forskere og medarbejdere

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) i synergi med andre EU-
innovationsområder og -institutioner, -
organer, -kontorer samt -agenturer og 
med henblik på at kunne reagere på den 
europæiske genopretningsplan samt den 
europæiske grønne pagt, offentliggøre 
dedikerede indkaldelser, fremme 
initiativer, der gør brug af deres 
partnerskaber, økosystemer og 
fællesskaber, udvikle individuelle og 
tværfaglige VIF-projekter til støtte for 
virksomheders bæredygtige 
omstrukturering og identificering af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder, startup-virksomheder samt 
andre interessenter, der har behov for 
støtte og eksempelvis en bedre adgang til 
finansiering
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 282
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) i synergi med andre EU-
innovationsområder og -institutioner, -
organer, -kontorer samt -agenturer og 
med henblik på at kunne reagere på den 
europæiske genopretningsplan, 
offentliggøre dedikerede indkaldelser, 
fremme initiativer, der gør brug af deres 
partnerskaber, økosystemer og 
fællesskaber, udvikle individuelle og 
tværfaglige VIF-projekter til støtte for 
virksomheders omstrukturering og 
identificering af mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder, startup-
virksomheder samt andre interessenter, 
der har behov for støtte og eksempelvis en 
bedre adgang til finansiering

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 283
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) fremsætte forslag om initiativer, 
der sigter mod at støtte deres økosystemer 
baseret på videntrekanten, samtidig med 
at de er fleksible nok til at oprette 
foranstaltninger, der er formålstjenlige 
for deres partnere og modtagere samt 
rækker ud over deres eksisterende 
fællesskaber

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 284
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte og gennemføre strategier 
for finansiel bæredygtighed.

e) fastsætte og gennemføre strategier 
for finansiel bæredygtighed ved at 
mobilisere midler fra offentlige og private 
kilder samt fra indtægter, der er genereret 
på baggrund af deres egne aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 285
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fastsætte og gennemføre strategier 
for finansiel bæredygtighed.

e) fastsætte og gennemføre strategier 
for opnåelse af finansiel bæredygtighed, 
hvilket fører til en gradvis reducering i 
EU-finansieringen.

Or. en

Ændringsforslag 286
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udvikle opsøgende aktiviteter, 
navnlig for så vidt angår nye institutioner 
og ekspertisecentre i EU-regioner med 
lavere performance

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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



AM\1204117DA.docx 121/177 PE650.626v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) indkalde til et interessentforum en 
gang om året med henblik på at informere 
og høre relevante og interesserede 
interessenter

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 288
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forholdet mellem EIT og det 
enkelte VIF baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler .

3. Forholdet mellem EIT og det 
enkelte VIF baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og flerårige 
tilskudsaftaler samt på en veldefineret og 
langsigtet samarbejdsstrategi.

Or. en

Begrundelse

Forventningerne ændrer sig i øjeblikket hvert år og skaber dermed uvished og bekymring 
blandt partnerne, hvilket er en af de største trusler mod et økosystem. Det er derfor vigtigt, at 
der defineres en bedre langsigtet strategi mellem EIT og VIF'erne.

Ændringsforslag 289
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forholdet mellem EIT og det 
enkelte VIF baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og 
tilskudsaftaler .

3. Forholdet mellem EIT og det 
enkelte VIF baseres 
på rammepartnerskabsaftaler og flerårige 
tilskudsaftaler.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 290
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med udvælgelsen af 
projekter og partnere, og når det er 
bydende nødvendigt at adskille forslag af 
ensartet kvalitet, skal VIF'er, efter der er 
foretaget en vurdering på grundlag af 
kriteriet om topkvalitet, prioritere de 
forslag, der:
a) indbefatter et højere antal regioner 
eller lande med lav FoI-performance i 
henhold til innovationsresultattavlen, den 
regionale innovationsresultattavle og de 
lande, der er omfattet af initiativet om 
udvidelse af deltagerkredsen som fastlagt i 
Horisont Europa
b) indbefatter et højere antal regioner 
eller lande, der endnu ikke deltager i VIF-
fællesskabet
c) inddrager regioner og lande, som giver 
tilsagn om at bidrage med ESI-midler; -
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inddrager et højere antal SMV'er
d) sikrer bedre ligevægt mellem kønnene.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 291
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reglerne for deltagelse og formidling, der 
er fastsat i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation, finder 
anvendelse. Som en undtagelse fra disse 
regler gælder følgende:

Reglerne for deltagelse og formidling, der 
er fastsat i Horisont Europa, finder 
anvendelse. Som en undtagelse fra disse 
regler gælder følgende:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 292
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reglerne for deltagelse og formidling, der Reglerne for deltagelse og formidling, der 
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er fastsat i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation, finder 
anvendelse. Som en undtagelse fra disse 
regler gælder følgende:

er fastsat i Horisont Europa, finder 
anvendelse. Som en undtagelse fra disse 
regler gælder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 293
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling kan gælde for 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

b) specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling kan gælde for 
merværdiskabende VIF-aktiviteter med 
forbehold af delegerede retsakter, som 
begrænser sådanne anvendelser for de 
berettigede.

Or. en

Ændringsforslag 294
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling kan gælde for 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

b) specifikke regler for ejerskab, 
adgangsrettigheder, udnyttelse og 
formidling kan om nødvendigt gælde for 
merværdiskabende VIF-aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
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sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De kriterier, 
der er fastsat for udvælgelsen 
af europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, finder anvendelse. EIT's 
bestyrelse kan yderligere præcisere disse 
kriterier ved at vedtage og offentliggøre 
kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF i 
overensstemmelse med de prioriteter, der 
er defineret i den strategiske planlægning 
i det anvendelige EU-rammeprogram for 
forskning og innovation samt på grundlag 
af en konkurrencebaseret, åben og 
gennemsigtig procedure. De kriterier, der 
er fastsat for udvælgelsen af europæiske 
partnerskaber i EU-rammeprogrammet for 
forskning og innovation, finder anvendelse. 
EIT's bestyrelse kan yderligere præcisere 
disse kriterier ved at vedtage og 
offentliggøre kriterier for udvælgelsen af 
VIF'er baseret på principperne om 
ekspertise, en ligelig geografisk spredning 
og innovationsrelevans for afhjælpning af 
de samfundsmæssige udfordringer og 
opfyldelse af EU's politiske prioriteter, 
navnlig reduktion af 
drivhusgasemissioner til nul inden 2040, 
den europæiske grønne pagt samt 
verdensmålene for bæredygtig udvikling. 
Eksterne og uafhængige eksperter skal 
inddrages i udvælgelsesprocessen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 296
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De kriterier, 
der er fastsat for udvælgelsen 
af europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, finder anvendelse. EIT's 
bestyrelse kan yderligere præcisere disse 
kriterier ved at vedtage og offentliggøre 
kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De kriterier, 
der er fastsat i Horisont Europa for 
udvælgelse af europæiske partnerskaber, 
finder anvendelse. EIT's bestyrelse kan 
yderligere præcisere disse kriterier ved at 
vedtage og offentliggøre kriterier for 
udvælgelsen af VIF'er baseret på 
principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De kriterier, 
der er fastsat for udvælgelsen 
af europæiske partnerskaber i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, finder anvendelse. EIT's 
bestyrelse kan yderligere præcisere disse 
kriterier ved at vedtage og offentliggøre 

1. Et partnerskab udvælges og 
udpeges af EIT til at være et VIF på 
grundlag af en konkurrencebaseret, åben 
og gennemsigtig procedure. De betingelser 
og kriterier, der er fastsat i Horisont 
Europa samt for udvælgelse af 
europæiske partnerskaber, finder 
anvendelse. EIT's bestyrelse kan yderligere 
præcisere disse kriterier ved at vedtage og 
offentliggøre kriterier for udvælgelsen af 
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kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

VIF'er baseret på principperne om 
ekspertise, innovationsrelevans samt en 
ligelig geografisk fordeling.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 298
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIT igangsætter udvælgelsen og 
udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse 
med de prioriterede områder og den 
tidsplan, der er fastsat i SID.

2. EIT igangsætter udvælgelsen og 
udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse 
med de prioriterede områder og den 
tidsplan, der er fastsat i SID, samt under 
hensyntagen til de prioriteter, der er 
defineret i den strategiske planlægning 
for Horisont Europa.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tillæg til de kriterier, der er 
fastsat i EU-rammeprogrammet til støtte 
for forskning og innovation vedrørende 
udvælgelsen af europæiske partnerskaber, 
skal udvælgelseskriterierne for 
udpegelsen af et VIF omfatte:
a) udvisning af åbenhed og 
gennemsigtighed i dets styring og dets 
strategi for tiltrækning af nye deltagere
b) den tværfaglige tilgang til innovation, 
herunder integreringen af teknologiske, 
sociale og ikke-teknologiske løsninger
c) partnerskabets evne til at sikre 
bæredygtig selvfinansiering på længere 
sigt, herunder et betydeligt og stadig 
større bidrag fra den private sektor, 
erhvervslivet og servicesektoren
d) en hensigtsmæssigt afbalanceret 
deltagelse i partnerskabet af 
organisationer, der er aktive i 
videntrekanten af videregående 
uddannelse, forskning og innovation
e) fremlæggelse af en plan for forvaltning 
af de intellektuelle ejendomsrettigheder, 
som er hensigtsmæssig for den 
pågældende sektor, herunder for hvordan 
der er taget hensyn til bidrag fra de 
forskellige partnerorganisationer
f) foranstaltninger til støtte for 
inddragelse af og samarbejde med den 
private sektor, herunder den finansielle 
sektor og navnlig SMV’er, samt oprettelse 
af nye virksomheder, spinoffvirksomheder 
og SMV’er med henblik på kommerciel 
udnyttelse af resultaterne fra VIF’ernes 
aktiviteter
g) foranstaltninger med henblik på at 
støtte inddragelse af og samarbejde med 
socioøkonomiske aktører, herunder 
offentlige myndigheder, virksomheder i 
den offentlige sektor og 
nonprofitorganisationer, hvor det er 
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relevant
h) villighed til at interagere med andre 
organisationer og netværk uden for 
VIF’et med det formål at dele bedste 
praksis og ekspertise, herunder med 
regioner, der har en lavere performance.

Or. en

Begrundelse

I lyset af udvælgelseskriterierne for partnerskaber som anført i bilag VIII til Horisont Europa 
samt VIF'ernes særlige egenskaber bør udvælgelseskriterierne for nye VIF'er fortsat skulle 
specificeres yderligere.

Ændringsforslag 300
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Minimumsbetingelsen for at 
oprette et VIF er deltagelse af mindst 
tre uafhængige partnerorganisationer, der 
skal være etableret i mindst tre forskellige 
medlemsstater.

3. Minimumsbetingelserne for at 
oprette et VIF er deltagelse af mindst 
tre uafhængige partnerorganisationer, der 
består af mindst én videregående 
uddannelsesinstitution, én 
forskningsinstitution samt én privat 
virksomhed og er etableret i mindst tre 
forskellige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 301
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 
betingelse skal mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
være etableret i medlemsstaterne. I hvert 
enkelt VIF skal der indgå mindst én 
videregående uddannelsesinstitution, én 
forskningsorganisation og én privat 
virksomhed.

4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 
betingelse skal mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
være etableret i medlemsstaterne for at 
sikre en ligelig geografisk fordeling. I 
hvert enkelt VIF skal der indgå mindst én 
videregående uddannelsesinstitution, én 
forskningsorganisation, én privat 
virksomhed samt én SMV eller én startup-
virksomhed.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 
betingelse skal mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
være etableret i medlemsstaterne. I hvert 
enkelt VIF skal der indgå mindst én 
videregående uddannelsesinstitution, én 
forskningsorganisation og én privat 
virksomhed.

4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 
betingelse skal mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
være etableret i medlemsstaterne. Der skal 
i forbindelse med udvælgelses- og 
udpegelsesproceduren tages hensyn til en 
ligelig geografisk fordeling.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 303
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), underrettes 
straks herom.

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, som endvidere skal 
indføre en strategi for finansiel 
bæredygtighed, der indeholder tydelige 
krav til eksisterende og nye VIF'er, inden 
VIF-udvælgelsesproceduren indledes. 
Gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter, der er omhandlet i artikel 
6, litra k), samt Europa-Parlamentet 
underrettes straks herom.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 304
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), underrettes 
straks herom.

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), EIT-
netværket af forbindelsesofficerer i de 
enkelte lande samt Europa-Parlamentet 
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underrettes straks herom.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 305
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), underrettes 
straks herom.

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), EIT-
netværket af nationale kontaktpunkter 
samt Europa-Parlamentet underrettes 
straks herom.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 306
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), underrettes 
straks herom.

5. Kriterierne og procedurerne for 
finansiering, overvågning og evaluering af 
VIF'ernes aktiviteter vedtages og 
offentliggøres af EIT, inden VIF-
udvælgelsesproceduren indledes. Gruppen 
af medlemsstaternes repræsentanter, der er 
omhandlet i artikel 6, litra k), samt 
Europa-Parlamentet underrettes straks 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 307
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og i SID, og i tæt 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger. Resultaterne af disse 
overvågninger og evalueringer meddeles 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. EU-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation og i SID, og i tæt samarbejde 
med Kommissionen løbende overvågning 
og periodiske uafhængige evalueringer af 
hvert enkelt VIF's resultater og virkninger i 
henhold til artikel 11. Resultaterne af disse 
overvågninger og evalueringer meddeles 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 308
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og i SID, og i tæt 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger. Resultaterne af disse 
overvågninger og evalueringer meddeles 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer og overvågningsbestemmelser, 
der er fastsat i bl.a. Horisont Europa og i 
SID, og i tæt samarbejde med 
Kommissionen løbende overvågning og 
periodiske uafhængige evalueringer af 
hvert enkelt VIF's resultater og virkninger. 
Resultaterne af disse overvågninger og 
evalueringer meddeles Europa-Parlamentet 
og Rådet og offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 309
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer, der er fastsat i bl.a. EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation og i SID, og i tæt 
samarbejde med Kommissionen løbende 
overvågning og periodiske uafhængige 
evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater 
og virkninger. Resultaterne af disse 

EIT tilrettelægger på baggrund af 
indikatorer og overvågningsbestemmelser, 
der er fastsat i bl.a. Horisont Europa og i 
SID, og i tæt samarbejde med 
Kommissionen løbende overvågning og 
periodiske uafhængige evalueringer af 
hvert enkelt VIF's resultater, virkninger 
samt deres skridt i retningen mod at opnå 
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overvågninger og evalueringer meddeles 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

finansiel bæredygtighed. Resultaterne af 
disse overvågninger og evalueringer 
meddeles Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 310
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11 Varighed, opretholdelse og 
opløsning af et VIF

11 Varighed, fortsættelse og opsigelse 
af en rammepartnerskabsaftale

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 311
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alt afhængigt af resultaterne af en 
omfattende midtvejsevaluering før udløbet 
af den indledende periode på syv år kan 

2. På grundlag af resultaterne af den 
årlige overvågning af VIF'erne og i 
overensstemmelse med artikel 10 samt alt 
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bestyrelsen beslutte at forlænge 
den indledende periode, der er fastsat for 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF, 
med en ny periode på højst syv år eller at 
annullere EIT's finansielle bidrag og ikke 
forlænge rammepartnerskabsaftalen. 
Bestyrelsen tager navnlig hensyn til det 
niveau af finansiel bæredygtighed, som et 
VIF har opnået, dets evne til at sikre, at 
det er åbent for nye medlemmer, 
samt loftet for EU's finansielle bidrag, der 
er omhandlet i artikel 20, og relevans med 
hensyn til EIT's mål .

afhængigt af resultaterne af en omfattende 
midtvejsevaluering, der skal udføres ved 
udgangen af det fjerde år i den indledende 
syvårsperiode, kan bestyrelsen beslutte at 
fortsætte rammepartnerskabsaftalen med 
et VIF indtil udløbet af den indledende 
periode eller at annullere EIT's finansielle 
bidrag i overensstemmelse med stk. 3 i 
nærværende artikel.

Bestyrelsen tager i sin vurdering navnlig 
hensyn til de af VIF'erne fastsatte 
opnåede mål, VIF'ernes relevans for så 
vidt angår håndteringen af Unionens 
globale og samfundsmæssige 
udfordringer, gyldigheden og 
anvendeligheden af de erfaringer og den 
indsigt, som VIF'erne har skabt, og som 
har bidraget til at reducere 
nettodrivhusgasemissionerne til nul og 
opnå verdensmålene for bæredygtig 
udvikling, VIF'ernes 
koordineringsindsatser med andre 
relevante FoI-initiativer, det niveau af 
finansiel bæredygtighed, som et VIF har 
opnået, dets evne til at sikre, at det er 
åbent for og kan tiltrække nye 
medlemmer, gennemsigtigheden af dets 
forvaltning, styrken af det skabte 
innovationsøkosystem og den geografiske 
dækning, samt loftet for EU's 
finansielle bidrag, der er omhandlet i 
artikel 20, dets europæiske merværdi og 
relevans med hensyn til EIT's mål.
Resultaterne af interimsundersøgelserne 
skal meddeles Europa-Parlamentet og 
Rådet og skal offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 312
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alt afhængigt af resultaterne af en 
omfattende midtvejsevaluering før udløbet 
af den indledende periode på syv år kan 
bestyrelsen beslutte at forlænge 
den indledende periode, der er fastsat for 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF, 
med en ny periode på højst syv år eller at 
annullere EIT's finansielle bidrag og ikke 
forlænge rammepartnerskabsaftalen. 
Bestyrelsen tager navnlig hensyn til det 
niveau af finansiel bæredygtighed, som et 
VIF har opnået, dets evne til at sikre, at det 
er åbent for nye medlemmer, samt loftet 
for EU's finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 20, og relevans med 
hensyn til EIT's mål .

2. Alt afhængigt af resultaterne af en 
omfattende midtvejsevaluering, som skal 
udføres inden det fjerde år af den første 
periode, kan bestyrelsen beslutte at 
forlænge den indledende periode, der er 
fastsat for rammepartnerskabsaftalen med 
et VIF, med en ny periode på højst syv år 
eller at annullere EIT's finansielle bidrag 
og ikke forlænge 
rammepartnerskabsaftalen. Bestyrelsen 
tager navnlig hensyn til relevansen i 
relation til Unionens globale og 
samfundsmæssige udfordringer, de i 
Horisont Europa fastsatte kriterier for 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af de europæiske 
partnerskaber, opfyldelsen af de mål, som 
VIF'et selv har fastsat, VIF'ets indsats for 
at koordinere med andre relevante 
forsknings- og innovationsinitiativer, det 
niveau af finansiel bæredygtighed, som et 
VIF har opnået, dets evne til at sikre, at det 
er åbent for nye medlemmer og dets 
gennemsigtighed, dets geografiske 
dækning og ligevægt mellem kønnene, og 
dets resultater med hensyn til at tiltrække 
nye medlemmer inden for loftet for EU's 
finansielle bidrag, der er omhandlet i 
artikel 20, EU-merværdien og relevansen 
med hensyn til EIT's mål.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
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ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alt afhængigt af resultaterne af en 
omfattende midtvejsevaluering før udløbet 
af den indledende periode på syv år kan 
bestyrelsen beslutte at forlænge 
den indledende periode, der er fastsat for 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF, 
med en ny periode på højst syv år eller at 
annullere EIT's finansielle bidrag og ikke 
forlænge rammepartnerskabsaftalen. 
Bestyrelsen tager navnlig hensyn til det 
niveau af finansiel bæredygtighed, som et 
VIF har opnået, dets evne til at sikre, at det 
er åbent for nye medlemmer, samt loftet 
for EU's finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 20, og relevans med 
hensyn til EIT's mål .

2. Alt afhængigt af de positive 
resultater af en omfattende 
midtvejsevaluering, som skal foretages af 
eksterne eksperter, før udløbet af den 
indledende periode på syv år kan 
bestyrelsen beslutte at forlænge 
den indledende periode, der er fastsat for 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF, 
med en ny periode på højst syv år eller at 
annullere EIT's finansielle bidrag og ikke 
forlænge rammepartnerskabsaftalen. 
Bestyrelsen tager navnlig hensyn til det 
niveau af finansiel bæredygtighed, som et 
VIF har opnået, dets evne til at sikre, at det 
er åbent for nye partnere, dets succes med 
at tiltrække nye partnere, samt loftet for 
EU's finansielle bidrag, der er omhandlet i 
artikel 20, og relevans med hensyn til EIT's 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 314
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved udløbet af den første 
syvårsperiode kan bestyrelsen beslutte at 
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forlænge rammepartnerskabsaftalen i 
yderligere syv år. En sådan afgørelse skal 
være baseret på de i stk. 2 angivne 
kriterier og på den endelige evaluering af 
VIF'ets resultater, som skal foretages 
inden udløbet af den første syvårsperiode.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

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

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I tilfælde af en forlængelse af den 
første syvårige aftale skal VIF'et 
underkastes endnu en midtvejsevaluering 
ved udgangen af det fjerde år i den anden 
syvårsperiode på grundlag af de samme 
kriterier og metoder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 316
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et samarbejdsmemorandum 
med et VIF.

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et samarbejdsmemorandum 
med et VIF, eller bestyrelsen kan i 
behørigt begrundede undtagelsestilfælde 
og under betingelse af, at der er foretaget 
en tilbundsgående vurdering af eksterne 
uafhængige eksperter, beslutte at 
forlænge rammepartnerskabsaftalen med 
et VIF.

 
I sådanne undtagelsestilfælde skal:
a) der foretages en tilbundsgående 
evaluering af VIF'et af eksterne eksperter 
samt bestyrelsen under hensyntagen til 
vurderingskriterierne i stk. 2
b) VIF'et afgive en uddybende forklaring 
om, hvorfor og hvordan 
rammepartnerskabsaftalen skal forlænges
c) der være fastsat begrænsninger i 
relation til varighed, budget og 
anvendelsesområde for de af VIF'ets 
aktiviteter, der endnu ikke kan være 
finansielt bæredygtige, men som fortsat er 
afgørende for opfyldelsen af dets opgaver, 
aktiviteter samt kapaciteter til at reagere 
på samfundsmæssige udfordringer. 

Disse aktiviteter skal beskrives af VIF'et i 
en detaljeret plan, som skal forelægges 
bestyrelsen til evaluering.

Or. en

Begrundelse

Efter ti års drift har den første bølge af VIF'er fået et bedre overblik over deres forskellige 
aktiviteter. Erfaringer viser, at visse vitale aktiviteter, såsom orkestreringsaktiviteter eller 
uddannelser, ikke er finansielt bæredygtige af strukturelle årsager. Mindre innovative 
medlemsstater har muligvis stadig behov for specifik støtte, indtil de har indhentet de øvrige. 
Det skal særligt for disse aktiviteter i enkeltstående tilfælde være muligt for EIT at yde en 
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begrænset, men stabil støtte til VIF'erne, der rækker ud over rammepartnerskabsaftalens 
fjortende år.

Ændringsforslag 317
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et samarbejdsmemorandum 
med et VIF.

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et samarbejdsmemorandum 
med et VIF, eller bestyrelsen kan, under 
iagttagelse af strenge betingelser, beslutte 
at forlænge rammepartnerskabsaftalen 
for den første bølge af VIF'er med 
begrænsninger i relation til 
anvendelsesområde og budget. I 
forbindelse med en sådan forlængelse af 
en rammepartnerskabsaftale skal:
a) bestyrelsen foretage en tilbundsgående 
evaluering af VIF'et under hensyntagen 
til vurderingskriterierne i stk. 2 og efter, 
at der er blevet foretaget en uafhængig 
vurdering
b) VIF'et udarbejde en detaljeret plan 
med angivelse af årsagerne til, at 
rammepartnerskabsaftalen bør forlænges. 
Den forlængede rammepartnerskabsaftale 
skal have et begrænset 
anvendelsesområde og budget i relation til 
de grundlæggende aktiviteter, der ikke er 
finansielt bæredygtige. Disse aktiviteter 
skal beskrives i en detaljeret plan, som 
skal forelægges af bestyrelsen til 
evaluering. EIT skal høre Europa-
Parlamentet forud for forlængelsen af 
den første syvårsperiode.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 318
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et 
samarbejdsmemorandum med et VIF.

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan bestyrelsen under iagttagelse af 
strenge betingelser beslutte at udvide 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF. I 
forbindelse med en sådan forlængelse af 
en rammepartnerskabsaftale skal:
a) bestyrelsen foretage en tilbundsgående 
evaluering af VIF'et under hensyntagen 
til vurderingskriterierne i stk. 2
b) VIF'et udarbejde en detaljeret plan 
med behørig angivelse af årsager til, at 
rammepartnerskabsaftalen bør forlænges
c) have et begrænset anvendelsesområde 
og budget i relation til de af VIF'ets 
aktiviteter, der endnu ikke er være 
finansielt bæredygtige, men som fortsat er 
afgørende for udførelsen af dets opgaver.
Disse aktiviteter skal beskrives i en 
detaljeret plan, som skal forelægges af 
bestyrelsen til evaluering. EIT skal høre 
Europa-Parlamentet om afgørelsen om at 
forlænge rammepartnerskabsaftalen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
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ændringsforslag.

Ændringsforslag 319
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et samarbejdsmemorandum 
med et VIF.

4. Alt afhængigt af resultaterne af en 
endelig evaluering før udløbet af 
rammepartnerskabsaftalens fjortende år 
kan EIT indgå et samarbejdsmemorandum 
med et VIF, eller EIT-bestyrelsen kan, 
under iagttagelse af strenge betingelser, 
eventuelt beslutte at forlænge 
rammepartnerskabsaftalen, efter at 
uafhængige eksperter har foretaget en 
grundig evaluering heraf. Forlængelsen 
skal være begrænset for så vidt angår 
anvendelsesområde, varighed og budget.

Or. en

Ændringsforslag 320
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Grader og eksamensbeviser

1. Grader og eksamensbeviser, som 
vedrører de videregående 
uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, litra c), tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner i henhold til 
nationale regler og 
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akkrediteringsprocedurer. 
Rammepartnerskabsaftalerne og 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
fastsætter, at disse grader og 
eksamensbeviser også kan betegnes som 
EIT-grader og -eksamensbeviser.
2. EIT opfordrer de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner til:
a) at tildele fælles eller multiple grader og 
udstede eksamensbeviser, som afspejler 
VIF'ernes integrerede karakter. De kan 
dog også tildeles eller udstedes af en 
enkelt videregående 
uddannelsesinstitution
b) at formidle bedste praksis vedrørende 
horisontale spørgsmål
c) at tage hensyn til:
i) EU-foranstaltninger iværksat i henhold 
til traktatens artikel 165 og 166
ii) foranstaltninger iværksat i forbindelse 
med det europæiske område for 
videregående uddannelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle VIF-aktiviteter baseres på integreringen af alle tre komponenter i 
videntrekanten, dvs. uddannelse, innovation og virksomhedsetablering, da dette er den mest 
effektive måde, hvorpå EIT's og VIF'ernes mål som helhed kan fremmes. Forfølgelsen af de 
aktiviteter, der alene udspringer af uddannelsesmæssige aktiviteter med henblik på at 
forbedre det europæiske uddannelsessystem, falder uden for EIT's og VIF'ernes mission.

Ændringsforslag 321
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Grader og eksamensbeviser, som 1. Grader og eksamensbeviser, som 
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vedrører de videregående 
uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, litra c), tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner i henhold til 
nationale regler og 
akkrediteringsprocedurer. 
Rammepartnerskabsaftalerne og 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
fastsætter, at disse grader og 
eksamensbeviser også kan betegnes som 
EIT-grader og -eksamensbeviser.

vedrører de videregående 
uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, litra c), tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner i henhold til 
nationale regler og 
akkrediteringsprocedurer. 
Rammepartnerskabsaftalerne og 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
fastsætter, at disse grader og 
eksamensbeviser også skal betegnes som 
EIT-grader og -eksamensbeviser.

Or. en

Ændringsforslag 322
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Grader og eksamensbeviser, som 
vedrører de videregående 
uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, litra c), tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner i henhold til 
nationale regler og 
akkrediteringsprocedurer. 
Rammepartnerskabsaftalerne og 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
fastsætter, at disse grader og 
eksamensbeviser også kan betegnes som 
EIT-grader og -eksamensbeviser.

1. Grader og eksamensbeviser, som 
vedrører de videregående 
uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, litra c), tildeles af de 
deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner i henhold til 
nationale regler og 
akkrediteringsprocedurer. 
Rammepartnerskabsaftalerne og 
tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF'erne 
fastsætter, at disse grader og 
eksamensbeviser også skal betegnes som 
EIT-grader og -eksamensbeviser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 323
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme og udbrede kendskabet til 
EIT-mærket i deres erhvervsuddannelser 
og eksamensbeviser

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 324
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. oprette programmer med fokus på 
livslang læring og certificering

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 325
Klaus Buchner
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for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT og VIF'erne påser, at der er en 
høj grad af åbenhed omkring udførelsen 
af deres aktiviteter. EIT og VIF'erne skal 
bl.a. oprette et tilgængeligt, gratis websted 
med oplysninger om deres aktiviteter.

1. EIT og VIF'erne påser, at der er en 
høj grad af åbenhed omkring udførelsen 
af deres aktiviteter. EIT og VIF'erne skal 
bl.a. oprette et tilgængeligt, gratis websted 
med oplysninger om deres aktiviteter og de 
muligheder, navnlig åbne indkaldelser, 
som de tilbyder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 326
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Detaljerede oplysninger om de i 
artikel 11 og 18 omhandlede 
overvågnings- og evalueringsprocesser, 
herunder disses bidrag til Horisont 
Europas mål om klimamainstreaming 
opdelt på de enkelte VIF'er, og 
resultaterne fra alle indkaldelser af 
forslag, der er udstedt af EIT eller VIF'er, 
skal offentliggøres rettidigt og gøres 
tilgængelige i Horisont Europas fælles 
database.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 327
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. VIF'erne eller deres 
partnerorganisationer kan ansøge om et 
finansielt bidrag fra Unionen, navnlig 
inden for rammerne af EU-programmer og 
-finansiering i henhold til deres respektive 
regler. Bidraget dækker i så fald ikke de 
samme omkostninger, der allerede 
finansieres under et andet EU-program .

5. VIF'erne eller deres 
partnerorganisationer kan ansøge om et 
finansielt bidrag fra Unionen, navnlig 
inden for rammerne af EU-programmer og 
-finansiering i henhold til deres respektive 
regler. Bidraget dækker i så fald ikke de 
samme omkostninger, der allerede 
finansieres under et andet EU-program.

Det finansielle bidrag fra andre EU-
programmer og -fonde må ikke overstige 
25 % af VIF’ernes årlige budget beregnet 
ud fra et gennemsnit over tre år.

Or. en

Ændringsforslag 328
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bidrag fra partnerorganisationer til 
finansieringen af VIF'erne fastsættes i 
overensstemmelse med de 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, og afspejler VIF'ernes 

6. Bidrag fra partnerorganisationer til 
finansieringen af VIF'erne fastsættes i 
overensstemmelse med de 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4, og afspejler VIF'ernes 
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strategi for finansiel bæredygtighed. strategi for finansiel bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 329
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. EIT etablerer en 
konkurrencebaseret tildelingsmekanisme 
med henblik på at yde en passende andel af 
sit finansielle bidrag til VIF'erne. 
Mekanismen omfatter en vurdering af 
VIF'ernes forretningsplaner og resultater 
som målt ved hjælp af løbende 
overvågning, navnlig de fremskridt, de har 
gjort med hensyn til at opnå finansiel 
bæredygtighed .

7. EIT etablerer en konkurrence- og 
resultatbaseret tildelingsmekanisme med 
henblik på at yde en passende andel af sit 
finansielle bidrag til VIF'erne. Mekanismen 
omfatter en vurdering af VIF'ernes 
forretningsplaner, VIF'ernes åbenhed for 
nye medlemmer, deres 
formidlingsstrategier og deres geografiske 
spredning samt resultaterne af de 
pågældende forretningsplaner som målt 
ved hjælp af løbende overvågning, navnlig 
de fremskridt, de har gjort med hensyn til 
at opnå finansiel bæredygtighed. Der skal 
navnlig lægges vægt på foranstaltninger, 
som afbøder virkningerne af covid-19-
krisen samt udvikler innovative idéer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 330
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Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. EIT etablerer en 
konkurrencebaseret tildelingsmekanisme 
med henblik på at yde en passende andel af 
sit finansielle bidrag til VIF'erne. 
Mekanismen omfatter en vurdering af 
VIF'ernes forretningsplaner og resultater 
som målt ved hjælp af løbende 
overvågning, navnlig de fremskridt, de har 
gjort med hensyn til at opnå finansiel 
bæredygtighed .

7. EIT etablerer en konkurrence- og 
resultatbaseret tildelingsmekanisme med 
henblik på at yde en passende andel af sit 
finansielle bidrag til VIF'erne. Mekanismen 
omfatter en vurdering af kvaliteten af og 
potentialet for de projekter, der er 
foreslået i VIF'ernes forretningsplaner og 
resultater fra tidligere år som målt ved 
hjælp af løbende overvågning, deres 
indvirkning i hele Unionen, de fremskridt, 
de har gjort med hensyn til at opnå 
finansiel bæredygtighed samt bidrage til at 
nå målet om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 331
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. EIT etablerer en 
konkurrencebaseret tildelingsmekanisme 
med henblik på at yde en passende andel af 
sit finansielle bidrag til VIF'erne. 
Mekanismen omfatter en vurdering af 
VIF'ernes forretningsplaner og resultater 
som målt ved hjælp af løbende 
overvågning, navnlig de fremskridt, de har 
gjort med hensyn til at opnå finansiel 
bæredygtighed .

7. EIT etablerer en konkurrence- og 
resultatbaseret tildelingsmekanisme med 
henblik på at yde en passende andel af sit 
finansielle bidrag til VIF'erne. Mekanismen 
omfatter en vurdering af VIF'ernes 
forretningsplaner, deres åbenhed for nye 
medlemmer, deres formidlingsstrategier, 
deres geografiske spredning og størrelsen 
på VIF'ernes konsortium samt resultater 
som målt ved hjælp af løbende 
overvågning, navnlig de fremskridt, de har 
gjort med hensyn til at opnå finansiel 
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bæredygtighed. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 332
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. EIT etablerer en 
konkurrencebaseret tildelingsmekanisme 
med henblik på at yde en passende andel af 
sit finansielle bidrag til VIF'erne. 
Mekanismen omfatter en vurdering af 
VIF'ernes forretningsplaner og resultater 
som målt ved hjælp af løbende 
overvågning, navnlig de fremskridt, de har 
gjort med hensyn til at opnå finansiel 
bæredygtighed .

7. EIT etablerer en konkurrence- og 
resultatbaseret tildelingsmekanisme med 
henblik på at yde en passende andel af sit 
finansielle bidrag til VIF'erne. Mekanismen 
omfatter en vurdering af VIF'ernes 
forretningsplaner og resultater som målt 
ved hjælp af løbende overvågning, navnlig 
de fremskridt, de har gjort med hensyn til 
at opnå finansiel bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 333
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et skøn over finansieringsbehovet 
og -kilderne

b) et skøn over finansieringsbehovet 
og -kilderne, herunder et skøn over det 
beløb, der bidrager til at nå målet om 
klimamainstreaming under EU's ramme 
for forskning og innovation

Or. en

Begrundelse

Dette forslag har til formål at skabe større gennemsigtighed i EIT's planlægning og 
rapportering for så vidt angår dets bidrag til målet om klimamainstreaming under Horisont 
Europa.

Ændringsforslag 334
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et skøn over personalebehovet i 
henhold til de opdaterede opgaver

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 335
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et skøn over det personalebehov, 
der opstår som følge af nye opgaver

Or. en

Begrundelse

Med lanceringen af to nye VIF'er vil personalebehovet hos EIT sandsynligvis stige, hvilket 
bør afspejles i det fælles programmeringsdokument.

Ændringsforslag 336
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) aspekter i det toårige kriseprogram

Or. en

Ændringsforslag 337
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante indikatorer for 
overvågning af VIF- og EIT-aktiviteter ved 
hjælp af en virkningsorienteret tilgang

c) relevante kvalitative og kvantitative 
tilgange, metoder, værktøjer samt 
indikatorer for overvågning af VIF- og 
EIT-aktiviteter ved hjælp af en 
virkningsorienteret tilgang, herunder 
passende tilgange, metoder og værktøjer 
til generering af indsigt og læring, som 
kan føre til tværfaglige læringssløjfer og 
udvekslinger med det formål at 
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fremskynde fremgangen med at reducere 
nettodrivhusgasemissionerne til nul

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 338
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante indikatorer for 
overvågning af VIF- og EIT-aktiviteter 
ved hjælp af en virkningsorienteret tilgang

c) relevante indikatorer for 
overvågning af VIF- og VIF-aktiviteter 
ved hjælp af en virkningsorienteret og 
resultatbaseret tilgang

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 339
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIT vedtager en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport, der skal 

2. EIT vedtager en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport, der skal 
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indeholde omfattende oplysninger om de 
aktiviteter, EIT og VIF'erne har 
gennemført i det foregående kalenderår, og 
om EIT's bidrag til de mål, der er fastsat i 
EU-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation, og til EU's 
politikker og mål på innovations-, 
forsknings- og uddannelsesområdet. 
Rapporten skal også indeholde en 
vurdering af resultaterne i forhold til 
målsætningerne, indikatorerne og 
tidsplanen samt en redegørelse for risiciene 
ved de gennemførte foranstaltninger og for 
EIT's anvendelse af ressourcerne og dets 
generelle drift. Den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport skal indeholde yderligere 
omfattende oplysninger i 
overensstemmelse med EIT's finansielle 
bestemmelser.

indeholde omfattende oplysninger om de 
aktiviteter, EIT og VIF'erne har 
gennemført i det foregående kalenderår, og 
om EIT's bidrag til de mål, der er fastsat i 
EU-rammeprogrammet for forskning og 
innovation, herunder deres bidrag til at 
opfylde verdensmålene om bæredygtig 
udvikling samt reducere 
nettodrivhusgasemissionerne til nul senest 
i 2040, og til EU's politikker og mål på 
innovations-, forsknings- og 
uddannelsesområdet. Rapporten skal også 
indeholde en vurdering af resultaterne i 
forhold til målsætningerne, indikatorerne 
og tidsplanen samt en redegørelse for 
risiciene ved de gennemførte 
foranstaltninger og for EIT's anvendelse af 
ressourcerne, herunder dets bidrag til at 
nå målet om klimamainstreaming under 
rammen for forskning og innovation og 
dets generelle drift. Den konsoliderede 
årlige aktivitetsrapport skal indeholde 
yderligere omfattende oplysninger i 
overensstemmelse med EIT's finansielle 
bestemmelser.

Hvert år forelægger EIT’s direktør 
årsrapporten for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 340
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIT vedtager en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport, der skal 
indeholde omfattende oplysninger om de 
aktiviteter, EIT og VIF'erne har 
gennemført i det foregående kalenderår, og 
om EIT's bidrag til de mål, der er fastsat i 

2. EIT vedtager en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport, der skal indeholde 
omfattende oplysninger om de aktiviteter, 
EIT og VIF'erne har gennemført i det 
foregående kalenderår, og om EIT's bidrag 
til de mål, der er fastsat i Horisont Europa, 
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EU-rammeprogrammet til støtte for 
forskning og innovation, og til EU's 
politikker og mål på innovations-, 
forsknings- og uddannelsesområdet. 
Rapporten skal også indeholde en 
vurdering af resultaterne i forhold til 
målsætningerne, indikatorerne og 
tidsplanen samt en redegørelse for risiciene 
ved de gennemførte foranstaltninger og for 
EIT's anvendelse af ressourcerne og dets 
generelle drift. Den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport skal indeholde yderligere 
omfattende oplysninger i 
overensstemmelse med EIT's finansielle 
bestemmelser.

og til EU's politikker og mål på 
innovations-, forsknings- og 
uddannelsesområdet. Rapporten skal også 
indeholde en vurdering af resultaterne i 
forhold til målsætningerne, indikatorerne 
og tidsplanen samt en redegørelse for 
risiciene ved de gennemførte 
foranstaltninger og for EIT's anvendelse af 
ressourcerne og dets generelle drift. Den 
konsoliderede årlige aktivitetsrapport skal 
indeholde yderligere omfattende 
oplysninger i overensstemmelse med EIT's 
finansielle bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 341
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forestår med 
bistand fra uafhængige eksperter, der 
udvælges på grundlag af en gennemsigtig 
procedure i overensstemmelse med dets 
finansielle bestemmelser, evalueringer af 
EIT. Disse evalueringer skal omfatte en 
undersøgelse af, hvordan EIT udfører sine 
opgaver, dække alle EIT's og VIF'ernes 
aktiviteter og vurdere den europæiske 
merværdi ved EIT, indvirkningen, 
måleffektiviteten, bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker, 
herunder synergi med andre dele af EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation . I evalueringerne tages der 

2. Kommissionen 
forestår evalueringer af EIT, som er 
udarbejdet af uafhængige eksperter, der 
udvælges på grundlag af en gennemsigtig 
procedure i overensstemmelse med dets 
finansielle bestemmelser. Disse 
evalueringer skal omfatte en undersøgelse 
af, hvordan EIT udfører sine opgaver, 
dække alle EIT's og VIF'ernes aktiviteter 
og vurdere den europæiske merværdi ved 
EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, 
bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker, 
herunder synergi med andre dele af EU-
rammeprogrammet for forskning og 
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hensyn til de synspunkter, som de berørte 
aktører på både europæisk og nationalt 
plan har tilkendegivet, og disse 
evalueringer indgår i Kommissionens 
programevalueringer som fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation .

innovation, navnlig Det Europæiske 
Innovationsråd samt andre partnerskaber 
og missioner. Evalueringen skal 
endvidere vurdere de aspekter, der er 
relateret til fremme af inddragelsen af 
deltagere fra regioner med lav FoI-
performance og SMV'ernes og startup-
virksomhedernes deltagelse samt dets 
bidrag til verdensmålene for bæredygtig 
udvikling og opnåelse af en økonomi med 
drivhusgasneutralitet senest i 2040; 
I evalueringerne tages der hensyn til de 
synspunkter, som de berørte aktører på 
både europæisk og nationalt plan har 
tilkendegivet, og disse evalueringer indgår 
i Kommissionens programevalueringer 
som fastsat i EU-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 342
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forestår med bistand 
fra uafhængige eksperter, der udvælges på 
grundlag af en gennemsigtig procedure i 
overensstemmelse med dets finansielle 
bestemmelser, evalueringer af EIT. Disse 
evalueringer skal omfatte en undersøgelse 
af, hvordan EIT udfører sine opgaver, 
dække alle EIT's og VIF'ernes aktiviteter 
og vurdere den europæiske merværdi ved 
EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, 
bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker, herunder 
synergi med andre dele af EU-

2. Kommissionen forestår med bistand 
fra uafhængige eksperter, der udvælges på 
grundlag af en gennemsigtig procedure i 
overensstemmelse med dets finansielle 
bestemmelser, evalueringer af EIT. Disse 
evalueringer skal omfatte en undersøgelse 
af, hvordan EIT udfører sine opgaver, 
dække alle EIT's og VIF'ernes aktiviteter 
og vurdere den europæiske merværdi ved 
EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, 
bæredygtigheden, 
omkostningseffektiviteten og relevansen af 
de aktiviteter, der gennemføres, og af 
disses sammenhæng og/eller 
komplementaritet med relevante nationale 
politikker og med EU's politikker, herunder 
synergi med andre dele af EU-
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rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation . I evalueringerne tages der 
hensyn til de synspunkter, som de berørte 
aktører på både europæisk og nationalt 
plan har tilkendegivet, og disse 
evalueringer indgår i Kommissionens 
programevalueringer som fastsat i EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation .

rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation . I evalueringerne tages der 
hensyn til de synspunkter, som de berørte 
aktører på både europæisk og nationalt 
plan har tilkendegivet, og disse 
evalueringer indgår i Kommissionens 
programevalueringer som fastsat i 
Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 343
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Midtvejsevaluering af EIT
EIT skal underkastes en grundig 
midtvejsevaluering, der foretages af 
Kommissionen på grundlag af de 
periodiske evalueringer, der er omhandlet 
i artikel 19 i nærværende forordning. Den 
skal udføres med bistand fra uafhængige 
eksperter, der udvælges på grundlag af en 
åben og gennemsigtig proces, der 
gennemføres, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om EIT's 
gennemførelsesproces, dog senest fire år 
efter påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse. Midtvejsevalueringen skal 
blandt andre elementer vurdere succesen 
og den potentielle forlængelse 
henholdsvis udvidelse af den 
videregående uddannelsesinstitutions 
pilotprojekt, samt hvorvidt der er de 
fornødne budgetmæssige betingelser til 
stede til at lancere endnu et VIF. Den bør 
endvidere tilvejebringe en kvantitativ og 
kvalitativ indsigt i EIT's og VIF'ernes 
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bidrag for så vidt angår nedbringelse af 
nettodrivhusgasemissioner til nul, den 
grønne pagt samt opfyldelse af 
verdensmålene for bæredygtig udvikling. 
Denne midtvejsevaluering skal derudover 
vurdere muligheden for en tættere 
sammenknytning af alle 
gennemførelsesorganer under søjle III i 
Horisont Europa med henblik på at 
etablere et enkelt kontaktpunkt for 
innovation med en række forskellige 
supplerende aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 344
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Midtvejsevaluering af EIT

Nærværende forordning skal være 
genstand for en grundig 
midtvejsevaluering foretaget af 
Kommissionen inden ...[tre år efter datoen 
for denne forordnings ikrafttrædelse], 
hvilken endvidere skal ske på grundlag af 
de i artikel 19, stk. 2, og stk. 3, 
omhandlede periodiske evalueringer. 
Denne midtvejsevaluering skal blandt 
andre elementer endvidere vurdere 
effektiviteten af VIF'ernes strategier for 
finansiel bæredygtighed, muligheden for 
at øge samarbejdet mellem EIT og alle 
gennemførelsesorganer under søjle III i 
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Horisont Europa yderligere med henblik 
på at maksimere synergierne og etablere 
et enkelt kontaktpunkt for innovation med 
en række forskellige, supplerende 
aktiviteter. Evalueringen bør endvidere 
undersøge, hvorvidt EIT bør spille en 
mere horisontal rolle på tværs af alle 
søjlerne i Horisont Europa.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 345
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1 For perioden fra 1. januar 2021 til 
31. december 2027 ydes Unionens bidrag i 
form af et finansielt bidrag på 4 % fra det 
samlede budget for Horisont Europa
.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 346
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidraget fra Unionen kan ydes i form af 
et finansielt bidrag fra EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation samt andre EU-programmer, 
uden at det berører de beløb, der 
fastlægges i den respektive FFR.

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

Or. en

Begrundelse

Kohærens med det nye stk. 1a.

Ændringsforslag 347
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidraget fra Unionen kan ydes i form af et 
finansielt bidrag fra EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation samt andre EU-
programmer, uden at det berører de beløb, 
der fastlægges i den respektive FFR.

Bidraget fra Unionen skal ydes i form af et 
finansielt bidrag på 4 % af det samlede 
budget for Horisont Europa-
rammeprogrammet, uden at det berører de 
beløb, der fastlægges i den respektive FFR. 
EIT kan modtage yderligere finansielle 
ressourcer fra andre EU-programmer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 348
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidraget fra Unionen kan ydes i form af et 
finansielt bidrag fra EU-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation samt andre EU-programmer, 
uden at det berører de beløb, der fastlægges 
i den respektive FFR.

Bidraget fra Unionen skal ydes i form af et 
finansielt bidrag fra Horisont Europa samt 
andre EU-programmer, uden at det berører 
de beløb, der fastlægges i den respektive 
FFR.

Or. en

Ændringsforslag 349
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Budgetforpligtelser for 
foranstaltninger til gennemførelse af 
EIT's SID, der løber over mere end et 
regnskabsår, kan deles op på flere år i 
årlige trancher.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af anbefalinger fra Revisionsretten i 2016 bør EIT have lov til at tildele årlige 
tilskud under den næste FFR.

Ændringsforslag 350
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă
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Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fire år. Kommissionen 
kan på forslag af bestyrelsen forlænge 
mandatperioden med to år én gang.

1. Bestyrelsen sammensættes af 27 
medlemmer, som repræsenterer alle 
medlemsstaterne, og der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse, 
innovation og forskning. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fire år. Kommissionen kan på forslag af 
bestyrelsen forlænge mandatperioden med 
to år én gang.

Medlemmerne af bestyrelsen skal udpeges 
af Kommissionen på baggrund af en åben 
indkaldelse af interessetilkendegivelse og 
tage hensyn til behovet for balance 
mellem medlemmer med erfaring fra 
videregående uddannelser, forskning, 
innovation og erhvervslivet samt køn og 
alder og en vurdering af miljøerne inden 
for videregående uddannelse, forskning 
og innovation i hele EU.

Or. en

Begrundelse

Alle europæiske agenturer har en bestyrelse med 27 medlemmer, som repræsenterer alle 
medlemsstaterne. Der blev for adskillige år siden fremsat forslag om at reducere antallet af 
bestyrelsesmedlemmer i et nyt agentur, hvilket blev afvist med argumentet om, at alle 
medlemsstaterne bør være repræsenteret. Der er ikke fastlagt nogen procedure for den første 
bestyrelse. Den foreslåede procedure, interessetilkendegivelser, er den samme procedure som 
den, der anvendes i relation til bestyrelsen i Det Europæiske Innovationsråd. Dele af teksten 
er flyttet fra tredje afsnit.

Ændringsforslag 351
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fire år. Kommissionen 
kan på forslag af bestyrelsen forlænge 
mandatperioden med to år én gang.

1. Bestyrelsen sammensættes af 12 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen på en gennemsigtig måde 
på grundlag af en åben indkaldelse om 
interessetilkendegivelse under hensyntagen 
til en ligelig fordeling af personer med 
erfaring fra erhvervslivet, videregående 
uddannelse og forskning samt ligevægt 
mellem kønnene og geografisk fordeling. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fire år. Kommissionen kan på forslag af 
bestyrelsen forlænge mandatperioden med 
to år én gang.

Or. en

Ændringsforslag 352
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fire år. Kommissionen 
kan på forslag af bestyrelsen forlænge 
mandatperioden med to år én gang.

1. Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen på en gennemsigtig måde 
under hensyntagen til en ligelig fordeling 
af personer med erfaring fra erhvervslivet, 
videregående uddannelse og forskning 
samt ligevægt mellem kønnene og 
geografisk fordeling. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fire år. Kommissionen kan på forslag af 
bestyrelsen forlænge mandatperioden med 
to år én gang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
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ændringsforslag.

Ændringsforslag 353
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fire år. Kommissionen 
kan på forslag af bestyrelsen forlænge 
mandatperioden med to år én gang.

1. Bestyrelsen sammensættes af 15 
medlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning. Derudover bør der være ét 
medlem fælles med Det Europæiske 
Innovationsråd. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fire år. Kommissionen kan på forslag af 
bestyrelsen forlænge mandatperioden med 
to år én gang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 354
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen skal, når det er nødvendigt, 
fremsende en endelig liste over kandidater 
til Kommissionen med henblik på 
udnævnelse af et nyt medlem eller nye 

Kommissionen skal, når det er nødvendigt, 
anvende samme procedure med henblik på 
udnævnelse af et nyt medlem eller nye 
medlemmer.
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medlemmer. Kandidaterne på den 
endelige liste udvælges på grundlag af 
resultatet af en gennemsigtig og åben 
procedure, der indledes af EIT.

Or. en

Begrundelse

Proceduren bør være den samme for alle bestyrelsesmedlemmerne.

Ændringsforslag 355
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til 
fordelingen mellem medlemmer med 
erfaring fra videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervslivet, 
samt kønsfordelingen og den geografiske 
fordeling og en vurdering af miljøerne 
inden for videregående uddannelse, 
forskning og innovation i hele Unionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Teksten er blevet flyttet til første afsnit.

Ændringsforslag 356
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Kommissionen tager hensyn til 
fordelingen mellem medlemmer med 
erfaring fra videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervslivet, 
samt kønsfordelingen og den geografiske 
fordeling og en vurdering af miljøerne 
inden for videregående uddannelse, 
forskning og innovation i hele Unionen.

Kommissionen skal sikre fordelingen 
mellem medlemmer med erfaring fra 
videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervslivet, samt 
kønsfordelingen og den geografiske 
fordeling og en vurdering af miljøerne 
inden for videregående uddannelse, 
forskning og innovation i hele Unionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 357
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til 
fordelingen mellem medlemmer med 
erfaring fra videregående uddannelse, 
forskning, innovation og erhvervslivet, 
samt kønsfordelingen og den geografiske 
fordeling og en vurdering af miljøerne 
inden for videregående uddannelse, 
forskning og innovation i hele Unionen.

Kommissionen skal sikre fordelingen 
mellem medlemmer med erfaring fra 
videregående uddannelse, forskning, 
innovation og erhvervslivet, samt 
kønsfordelingen og den geografiske 
fordeling og en vurdering af miljøerne 
inden for videregående uddannelse, 
forskning og innovation i hele Unionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 358
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Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udnævner senest atten 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden tre yderligere medlemmer af 
bestyrelsen, der dermed når op på 15 
medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, som 
er udnævnt inden denne forordnings 
ikrafttræden, fuldfører deres 
mandatperiode, der ikke kan forlænges.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de i stk. 1 foretagne ændringer.

Ændringsforslag 359
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedtage EIT's bidrag til 
Kommissionens forslag vedrørende EIT's 
strategiske innovationsdagsorden (SID)

a) vedtage EIT's bidrag til 
Kommissionens forslag vedrørende EIT's 
strategiske innovationsdagsorden (SID), 
efter at der er blevet taget hensyn til de 
eksisterende VIF'ers holdninger

Or. en

Begrundelse

De eksisterende VIF'ers synspunkter og erfaring bør tages i betragtning i forbindelse med 
udarbejdelsen af SID.
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Ændringsforslag 360
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage kriterierne og procedurerne 
for finansiering, overvågning og evaluering 
af VIF'ernes aktiviteter, herunder den 
maksimale tildeling af EIT-midler hertil

c) vedtage kriterierne og procedurerne 
for finansiering, overvågning og evaluering 
af VIF'ernes aktiviteter, herunder den 
maksimale tildeling af EIT-midler hertil, 
under hensyntagen til de i artikel 11 
fastsatte krav

Or. en

Ændringsforslag 361
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvælge og udnævne et partnerskab 
til et VIF eller om nødvendigt trække 
udnævnelsen tilbage

e) udvælge og udnævne et partnerskab 
til et VIF baseret på principperne om 
ekspertise, geografisk fordeling, 
innovation eller om nødvendigt trække 
udnævnelsen tilbage

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 362
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvælge og udnævne et partnerskab 
til et VIF eller om nødvendigt trække 
udnævnelsen tilbage

e) udvælge og udnævne et partnerskab 
til et VIF i overensstemmelse med de i 
artikel 9 fastsatte kriterier eller om 
nødvendigt trække udnævnelsen tilbage

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 363
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) bemyndige direktøren til at 
forlænge den periode, der oprindeligt er 
fastsat for rammepartnerskabsaftaler med 
VIF'erne

g) bemyndige direktøren til at 
forlænge den periode, der oprindeligt er 
fastsat for rammepartnerskabsaftaler med 
VIF'erne på grundlag af et positivt resultat 
i vurderingerne i overensstemmelse med 
artikel 10 og 11

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag 364
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) træffe passende foranstaltninger, 
herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag til VIF'erne eller 
opsigelse af rammepartnerskabsaftalerne 
med dem

j) træffe passende foranstaltninger, 
herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag til VIF'erne eller 
opsigelse af rammepartnerskabsaftalerne 
med dem baseret på resultaterne af 
vurderingerne i overensstemmelse med 
artikel 10, 11 og 17

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 365
Patrizia Toia, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda, Simona Bonafè

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) kan undtagelsesvist (ved to 
tredjedeles flertal) anmode formanden i et 
VIF's tilsynsråd eller et VIF's 
administrerende direktør om at fratræde i 
tilfælde af forsømmelse, en utilstrækkelig 
indsats eller alvorlig tjenesteforseelse og 
om fornødent udstede ikke-bindende 
anbefalinger til det pågældende VIF som 
følge af denne interne omstrukturering.

Or. en
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Begrundelse

Bestyrelsen er eneansvarlig for at lede af EIT-aktiviteterne og de strategiske beslutninger. 
EIT har fra starten af tillagt videns- og innovationsfællesskab en stor grad af selvbestemmelse 
i relation til at definere deres retlige status, den interne organisering samt deres 
arbejdsmetoder, og VIF'erne er blevet udformet således, at de er i stand til at handle på en 
effektiv og fleksibel måde over for nye udfordringer og miljøer i forandring. Det er dog i 
instituttets interesse at kunne tilgå VIF'ernes overholdelse af målsætningerne og målene samt 
at kunne korrigere og opdage fejl eller tjenesteforseelser. Bestyrelsen kan i overensstemmelse 
hermed anmode (ved simpelt flertal eller kvalificeret flertal) en formand for et VIF om at 
fratræde i tilfælde af forsømmelse, en utilstrækkelige indsats eller alvorlig tjenesteforseelse. 
Bestyrelsen kan endvidere om fornødent udstede ikke-bindende anbefalinger til det 
pågældende VIF som følge af denne interne omstrukturering.

Ændringsforslag 366
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 2 – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage en procedure for 
udvælgelse af forretningsudvalget

c) vedtage en åben og gennemsigtig 
procedure for udvælgelse af 
forretningsudvalget

Or. en

Ændringsforslag 367
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 4 – punkt 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forretningsudvalget består af fire 
medlemmer og bestyrelsesformanden, som 
også er formand for forretningsudvalget. 
De fire øvrige medlemmer udvælges af 
bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer 

2. Forretningsudvalget består af fire 
medlemmer, herunder 
bestyrelsesformanden, som også er 
formand for forretningsudvalget. De tre 
medlemmer ud over formanden udvælges 
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under hensyntagen til en ligelig fordeling 
af personer med erfaring fra erhvervslivet, 
videregående uddannelse og forskning. 
Mandatperioden for medlemmerne af 
forretningsudvalget er på to år og kan 
forlænges én gang.

af bestyrelsen blandt bestyrelsens 
medlemmer under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning samt ligevægt mellem 
kønnene og geografisk fordeling. 
Mandatperioden for medlemmerne af 
forretningsudvalget er på to år og kan 
forlænges én gang.

Or. en

Ændringsforslag 368
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 4 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forretningsudvalget består af fire 
medlemmer og bestyrelsesformanden, som 
også er formand for forretningsudvalget. 
De fire øvrige medlemmer udvælges af 
bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer 
under hensyntagen til en ligelig fordeling 
af personer med erfaring fra erhvervslivet, 
videregående uddannelse og forskning. 
Mandatperioden for medlemmerne af 
forretningsudvalget er på to år og kan 
forlænges én gang.

2. Forretningsudvalget består af fire 
medlemmer og bestyrelsesformanden, som 
også er formand for forretningsudvalget. 
De tre medlemmer ud over formanden 
udvælges af bestyrelsen blandt bestyrelsens 
medlemmer under hensyntagen til en 
ligelig fordeling af personer med erfaring 
fra erhvervslivet, videregående uddannelse 
og forskning samt ligevægt mellem 
kønnene og geografiske fordeling. 
Mandatperioden for medlemmerne af 
forretningsudvalget er på to år og kan 
forlænges én gang.

Or. en

Ændringsforslag 369
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 5 – punkt 6 – litra e



PE650.626v01-00 174/177 AM\1204117DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forberede og forvalte VIF's 
udvælgelsesproces og sikre, at processens 
forskellige faser er præget af 
gennemsigtighed og objektivitet, under 
bestyrelsens tilsyn.

e) forberede og forvalte VIF's 
udvælgelsesproces og sikre, at processens 
forskellige faser er præget af 
gennemsigtighed og objektivitet, under 
bestyrelsens tilsyn og vedlægge en 
detaljeret rapport om 
udvælgelsesprocessen som bilag til den 
konsoliderede årlige aktivitetsrapport.

Or. en

Ændringsforslag 370
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 5 – punkt 6 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) sikre effektiv kommunikation med 
Unionens institutioner under bestyrelsens 
tilsyn.

n) sikre effektiv kommunikation med 
Unionens institutioner, navnlig igennem 
årlige forelæggelser for Europa-
Parlamentet og Rådet, under bestyrelsens 
tilsyn

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 371
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 6 – punkt 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale.

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale. 
De aftaler, der indgås af EIT, er 
underlagt de regler, der gælder på 
tidspunktet for lanceringen af den 
pågældende indkaldelse af forslag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 372
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 6 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale.

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale. 
Som en overgangsforanstaltning finder 
denne bestemmelse anvendelse på det af 
EIT's personale, der har kontraktudløb i 
2020.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.



PE650.626v01-00 176/177 AM\1204117DA.docx

DA

Ændringsforslag 373
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 6 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale.

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale. 
Som en overgangsforanstaltning finder 
denne bestemmelse anvendelse på det af 
EIT's personale, der har kontraktudløb i 
2020.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 374
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Bilag I – sektion 6 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale.

1. EIT's personale ansættes direkte af 
EIT. Personalevedtægten, 
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og 
de regler, som EU-institutionerne i 
fællesskab har vedtaget for anvendelsen af 
disse, finder anvendelse på EIT's personale. 
Som en overgangsforanstaltning finder 
denne bestemmelse anvendelse på det af 
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EIT's personale, der har kontraktudløb i 
2020.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af presserende grunde af hensyn til tekstens indre 
sammenhæng, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre antagelige 
ændringsforslag. Det er af største betydning for EIT at kunne give EIT-personalet mere 
stabile ansættelsesvilkår.


