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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)
(COM(20190331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0331),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0042/2019),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af 10. januar 2020 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 3,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
rumænske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, 59 og 40,

– der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0000/2020),

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 
nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 

1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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uden indholdsmæssige ændringer;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne bærer 
hovedansvaret for at opretholde et solidt 
europæisk industri-, konkurrence- og 
innovationsgrundlag. Karakteren og 
omfanget af udfordringen på 
innovationsområdet i Unionen gør det dog 
også nødvendigt, at der gøres en indsats 
på EU-plan .

(2) Medlemsstaterne bærer 
hovedansvaret for at opretholde et solidt 
europæisk industri-, konkurrence- og 
innovationsgrundlag. Karakteren og 
omfanget af udfordringen på 
innovationsområdet gør det dog også 
nødvendigt, at der gøres en indsats på EU-
plan .

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EIT bør primært via sine videns- 
og innovationsfællesskaber ("VIF'er") tage 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer, 

(4) EIT bør i hovedsagen via sine 
videns- og innovationsfællesskaber 
("VIF'er") tage sigte på at styrke 
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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.

udviklingen af bæredygtige 
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 opnå dette 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 og undgå 
innovationskløften.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 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 - 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. Disse bidrag bør også 
stilles til rådighed for Europa-
Parlamentet.

Or. en



PE648.286v01-00 8/68 PR\1199149DA.docx

DA

Ændringsforslag 4

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, højere 
uddannelses- og forskningsinstitutioner 
samt industrien.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 med 
henblik på at støtte innovations- og 
iværksætterkapaciteten inden for højere 
uddannelse, fremme avanceret forskning 
og styrke den erhvervsmæssige kontekst 
og den kommercielle anvendelse af disse 
aktiviteter samt støtte oprettelsen af nye 
virksomheder, spin-offs og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er).

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 6

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 
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 
partnerskaber 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 og tiltrække 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 Horisont 
Europa, og udpeges til "VIF'er".

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9
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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 bør 
 være genstand for delegerede retsakter, i 
henhold til hvilke en sådan fravigelse kun 
bør forekomme, hvis det er strengt 
nødvendigt og behørigt begrundet.

Or. en

Ændringsforslag 8

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, de videregående uddannelser 
og forsknings- samt innovationssektoren. 
Bestyrelsen bør også sikre en geografisk 
og kønsmæssig balance i sin 
sammensætning.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
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eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 9

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 
innovationskapacitet bør EIT og VIF'erne 
kunne tiltrække partnerorganisationer, 
forskere og studerende fra hele verden, 
herunder fra regionerne i Unionens 
yderste periferi, bl.a. ved at stimulere deres 
mobilitet, samt samarbejde med 
organisationer i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 10

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 

(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 
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til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
("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.

til et VIF ud over den respektive FFR. 
Uanset Europa-Parlaments og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
("finansforordningen") bør EIT have 
mulighed for at indgå en sådan 
rammepartnerskabsaftale for en indledende 
periode på syv år, forudsat at EIT ved en 
evaluering foretaget efter det fjerde år i 
den indledende periode finder, at VIF'et 
har gjort tilfredsstillende fremskridt med 
opnåelsen af sine mål og milepæle. EIT 
bør kunne forlænge rammeaftalen med en 
yderligere periode på højst syv år med 
forbehold af en yderligere evaluering og 
et positivt resultat.

__________________ __________________
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 11

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 

(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 
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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.

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 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 
forordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 
af 6.12.2007, s. 3).

3 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 
forordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 
af 6.12.2007, s. 3).

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betratning 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 

(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 
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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.

opnå finansiel bæredygtighed og derved 
opretholde centrale aktiviteter, efter at 
EIT's finansielle støtte er ophørt. 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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13

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 fremsendes til 
høring i Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig af hensyn til den indre sammenhæng i teksten eller sammenhængen 
med andre relevante ændringsforslag.
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Ændringsforslag 14

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 
Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) EIT bør primært via sine VIF'er 
og EIT's regionale innovationsordning 
sigte på at styrke innovationsøkosystemer 
med henblik på at udvikle en overordnet 
EU-innovationskapacitet, som skal 
imødegå globale udfordringer ved at 
fremme integrationen af erhvervsliv, 
forskning, videregående uddannelse og 
iværksætterkultur.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) EIT bør fremme innovation i sine 
aktiviteter og støtte integrationen af 
videregående uddannelser i 
innovationsøkosystemet, navnlig ved at 
fremme iværksætteruddannelse, fremme 
ikke-disciplinært samarbejde mellem 
industri og videregående uddannelse og 
forskning og ved at identificere potentielle 
færdigheder for fremtidige innovatorer 
med henblik på at imødegå globale 
udfordringer, herunder avancerede IT- 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

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20c) Med henblik på at undgå siloer og 
overlapning af indsatser og strategier bør 
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EIT og EIC overveje gensidig og 
systematisk udveksling af oplysninger og 
at have et fælles medlem i hinandens 
bestyrelser.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20d) Inden for Horisont Europas 
anvendelsesområde og i overensstemmelse 
med dets strategiske planlægning bør EIT 
kunne beslutte at præsentere nye VIF'er 
inden for prioriterede områder, der 
bidrager til at tackle nye og kommende 
globale udfordringer, og som oprettes i 
forskellige perioder. Det første VIF i 
denne kategori vedrører kulturelle og 
kreative industrier, mens den anden bør 
vedrøre den "blå pagt".

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 19

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

(20e) Et dedikeret EIT-
innovationsfællesskab og -netværk 
vedrørende den "blå pagt" for vand, hav 
og maritime områder forventes at bidrage 
væsentligt til at fremskynde opbygningen 
af den cirkulære og den blå økonomi og 
til at styrke engagementet i opnåelse af 
klimaretfærdighed, kampen mod 
klimaændringer og beskyttelsen af 
borgernes sundhed. Det vil have en positiv 
indvirkning på borgernes livskvalitet ved 
at adressere en række vigtige spørgsmål 
såsom vandknaphed, tørke og 
oversvømmelser, produktionsvirksomhed 
og velstand i kystområderne og sunde og 
produktive ferskvandsområder, have og 
oceaner. Ved at beskytte ferskvands- og 
havøkosystemer og forvalte dem med 
omtanke skaber man sunde miljøer i by-, 
land- og kystområder, som er yderst 
attraktive for mennesker og virksomheder, 
da de forbedrer menneskers sundhed og 
trivsel.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 20 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20f) Europæisk videnskab og 
teknologisk udvikling inden for vand, hav 
og den maritime sektor er førende på 
verdensplan. Der er derfor et særdeles 
højt niveau af videnskabelig, teknologisk 
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og forretningsmæssig 
innovationskapacitet gennem tæt 
samarbejde med partnere på tværs af 
videntrekanten, ligesom der er stor 
kapacitet til at opskalere innovationer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 20 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20g) Et VIF for en blå pagt vil 
adressere en stor socioøkonomisk og 
relevant samfundsudfordring, samtidig 
med at der skabes bæredygtige, cirkulære 
og blå økonomier baseret på sunde vand- 
og havøkosystemer som omhandlet i 
Horisont Europa.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "videns- og innovationsfællesskab" 
(VIF): et autonomt europæisk partnerskab i 

(2) "videns- og innovationsfællesskab" 
(VIF): et autonomt europæisk 
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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

partnerskab som defineret 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-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 23

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 for således at 
udgøre knudepunktet for VIF'ets aktivitet 
i dette område

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "innovationsknudepunkter": et 
netværk af EIT-fællesskabskontorer 
etableret i alle 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-aktiviteter, og som har mandat til at 
sikre samarbejde mellem EIT's 
fællesskabskontorer og etablere synergier 
med økosystemer på lokalt, nationalt og 
EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 26

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, med det formål 
at fremme innovation i hele Unionen og 
afhjælpe regionale skævheder og dermed 
mindske innovationskløften

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
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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, -milepæle og -mål samt det 
finansielle overslag over kilder og 
finansiering, herunder dets strategier for 
opnåelse af finansiel bæredygtighed, 
åbenhed over for nye partnere og en mere 
geografisk afbalanceret deltagelse i 
aktiviteterne

Or. en

Ændringsforslag 28

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 del af omkostningerne ved at 
bevare økosystemet.

Or. en

Ændringsforslag 29

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 

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme 
konkurrenceevnen i Unionen ved at styrke 
medlemsstaternes og Unionens 
iværksætterrelaterede, videnskabelige, 
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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.

økonomiske, teknologiske og 
samfundsmæssige innovationskapacitet 
med henblik på at imødegå de store 
udfordringer, som samfundet står over for. 
Dette skal ske ved at fremme synergi, 
integration og samarbejde mellem 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at 
der skabes innovationsfremmende 
miljøer, og ved at fremme og støtte en ny 
generation af iværksættere og stimulere 
etableringen af innovative virksomheder i 
tæt synergi og komplementaritet med EIC. 
EIT skal bidrage til opfyldelsen af de 
generelle og specifikke mål i Horisont 
Europa i overensstemmelse med sin 
strategiske planlægning.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 30

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-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation, 
herunder dets strategiske planlægning, 
inklusive en vurdering af strategiens 
socioøkonomiske konsekvenser og 
opsøgende aktiviteter og af dens evne til at 
skabe økosystemer med den størst mulige 
merværdi på innovationsområdet. SID 
tager hensyn til resultaterne af den 
overvågning og evaluering af EIT, der er 
omhandlet i artikel 19.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 31

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-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, industriel 
konkurrenceevne, iværksætteri og 
regionaludvikling. SID skal også skabe 
hensigtsmæssig synergi og 
komplementaritet mellem EIT's aktiviteter 
og andre EU-initiativer, -politikker og -
instrumenter, navnlig Europauniversitet-
initiativet, Det Europæiske 
Innovationsråd og de missioner, der er 
omhandlet i Rådets afgørelse [xxx] om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont Europa.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 32

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, herunder for at træffe passende 
korrigerende foranstaltninger i tilfælde af 
utilfredsstillende resultater, og for alle 
andre strategiske beslutninger. Ved valget 
af bestyrelsen skal der tages hensyn til 
kriterier vedrørende kønsmæssig og 
geografisk ligevægt.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 33

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 
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budget. Direktøren aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet med jævne 
mellemrum og mindst efter hver 
overvågnings- og evalueringsproces.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nå sit mål skal EIT navnlig : For at nå Horisont Europas generelle og 
specifikke mål skal EIT navnlig:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 35

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, SID har fastlagt

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 36

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 passende 
strategiske retningslinjer og støtte, 
anvende passende kvalitetskontrol og tæt 
overvågning, fastlægge betingelser og 
træffe passende korrigerende 
foranstaltninger i tilfælde af 
utilfredsstillende resultater samt løbende 
overvåge og med jævne mellemrum 
evaluere deres aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 37

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 

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

videregående uddannelsesinstitutioner, og 
som betegnes som EIT-grader og -
eksamensbeviser, og udvide dem til at 
omfatte programmer for livslang læring, og 
som kan tildeles i certificerede og 
kvalificerede uddannelsesinstitutioner

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 38

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, så 
der kan udvikles en fælles innovations- og 
videnoverførselskultur, og tilskynde til 
deltagelse, herunder af nye medlemmer, i 
opsøgende aktiviteter, herunder i RIS

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 39

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 40

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, bl.a. ved at fremme EIT-
mærket og tilstræbe synergier med 
Europauniversitet-initiativet og andre 
FoI-finansieringsinstrumenter

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) fremme VIF'erne som førende 
innovationspartnere ved at støtte dem i 
udviklingen af en effektiv strategi for 
finansiel bæredygtighed med henblik på 
mobilisering af midler fra andre offentlige 
og private kilder

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 42

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, herunder integreringen af 
teknologiske, sociale og ikke-teknologiske 
løsninger, organisatoriske tilgange, 
iværksætterånd og nye 
forretningsmodeller

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) sikre komplementaritet og synergi 
mellem EIT's aktiviteter og andre relevante 
EU-programmer

i) sikre komplementaritet og synergi 
mellem EIT's aktiviteter og andre relevante 
EU-programmer som omhandlet i Rådets 
afgørelse om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont Europa, idet 
Kommissionen bistår EIT og dets VIF'er 
med at identificere sådanne synergier

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 44

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 Med henblik herpå bistår 
gruppen af medlemsstaternes 
repræsentanter også VIF'erne med at 
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samarbejde med det programudvalg, der 
er nedsat ved artikel 12 i Rådets afgørelse 
[xxx] om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont Europa.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) oprette et EIT-netværk af 
landekontaktpunkter for at fremme en 
mere struktureret formidling af de 
muligheder, resultater og resultater, der 
kommer ud af EIT-fællesskabet, samt 
tilskynde til gensidig overførsel af viden, 
rådgivning og bedste praksis i 
overensstemmelse med EIT's 
institutfunktion

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) lette oprettelsen af delte 
servicefaciliteter i EIT-fællesskabet, 
således at VIF'er sammen kan håndtere 
specifikke operationelle opgaver, der er 
fælles for dem alle

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kc) over tid oprette et netværk af 
innovationsknudepunkter i alle 
medlemsstaterne for at lette samspillet 
mellem EIT-fællesskabet og det lokale 
innovationsøkosystem og for at skabe et 
landekontaktpunkt for alle EIT-
fællesskabets aktiviteter 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 48

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

Or. en

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) styrke og udvide EIT-mærket med 
henblik på at forbedre EIT's synlighed og 
anerkendelse i forbindelse med 
uddannelsesprogrammer baseret på 
partnerskaber mellem forskellige 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsuddannelsesinstitutioner, 
forskningscentre og virksomheder, 
samtidig med at dets overordnede kvalitet 
styrkes ved at tilbyde "learning by doing"-
læseplaner og målrettet iværksætteri såvel 
som international, interorganisatorisk og 
tværsektoriel mobilitet

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lb) styrke synligheden og 
anerkendelsen i den brede offentlighed af 
EIT-finansierede aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 51

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 EU-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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)
innovationsbaseret 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

b) innovationsbaseret forskning, 
aktivitet, 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

Or. en

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) EIT-RIS-aktiviteter, der er fuldt 
integrerede i deres flerårige strategi med 
henblik på at styrke 
innovationskapaciteten og udvikle 
bæredygtige innovationsøkosystemer i 
hele Unionen samt mindske skævhederne 
og kløften inden for 
innovationsperformance i Unionen som 
helhed og sikre en mere ligelig geografisk 
fordeling af deltagelsen i EIT-
fællesskabet i hele Unionen

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) mobilisering af midler fra 
offentlige og private kilder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

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 
tilskudsaftaler, der er indgået mellem EIT 
og VIF'erne, skal VIF'erne have betydelig 
frihed til at fastlægge deres interne 
organisation og sammensætning samt deres 
dagsorden og arbejdsmetoder, forudsat at 
deres dagsorden og arbejdsmetoder skaber 
fremskridt i opnåelsen af EIT's og 
VIF'ernes mål. VIF'erne skal navnlig:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 56

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 så mange 
nye medlemmer som muligt i hele 
Unionen, herunder gennem klare og 
gennemsigtige ind- og 
udmeldelseskriterier og åbne indkaldelser

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 57

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) fastlægge interne regler, der 
sikrer, at de fungerer på åben og 
gennemsigtig vis

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning
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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-
rammeprogrammet til støtte for forskning 
og innovation, finder anvendelse. Som en 
undtagelse fra disse regler gælder følgende:

Or. en

Ændringsforslag 59

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, 
forudsat at de er nedfældet i delegerede 
retsakter, som begrænser sådanne 
anvendelser til dem, der er berettigede.

Or. en

Ændringsforslag 60

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 relevante 
betingelser og kriterier, der er fastsat for 
udvælgelsen af europæiske partnerskaber i 
Horisont Europa-rammeprogrammet til 
støtte for forskning og innovation, finder 
anvendelse. EIT's bestyrelse kan yderligere 
præcisere disse kriterier ved at vedtage og 
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kriterier for udvælgelsen af VIF'er baseret 
på principperne om ekspertise og 
innovationsrelevans.

offentliggøre kriterier for udvælgelsen af 
VIF'er baseret på principperne om 
ekspertise, afbalanceret geografisk 
spredning og innovationsrelevans.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 61

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. Minimumsbetingelsen for at oprette 
et VIF er deltagelse af mindst 
tre uafhængige partnerorganisationer, der 
skal være etableret i mindst tre forskellige 
medlemsstater. Desuden skal 
partnerorganisationerne omfatte mindst 
én videregående uddannelsesinstitution, 
én forskningsinstitution eller én privat 
virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 4. Ud over den i stk. 3 fastsatte 
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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.

betingelse skal mindst to tredjedele af de 
partnerorganisationer, der danner et VIF, 
være etableret i medlemsstaterne. Der skal 
i udvælgelses- og udnævnelsesproceduren 
navnlig tages hensyn til en afbalanceret 
geografisk dækning, herunder deltagelse 
af RIS og af nye partnere.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 63

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 landekontaktpunkter og 
Europa-Parlamentet underrettes straks 
herom.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De europæiske partnerskaber, der 
opfylder kriterierne i stk. 1-5, men som 
ikke udvælges af EIT til at blive et VIF, 
skal, hvor det er relevant, automatisk 
kunne overføre deres ansøgning om 
finansiering til Horisont Europa med 
minimale yderligere krav.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 65

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. Horisont 
Europa-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.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
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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, der skal 
foretages ved udgangen af det fjerde år i 
den indledende syvårsperiode, kan 
bestyrelsen beslutte at lade 
rammepartnerskabsaftalen med et VIF 
fortsætte indtil udløbet af dem indledende 
periode eller annullere EIT's finansielle 
bidrag med det samme. Bestyrelsen tager 
navnlig hensyn til relevansen for EU's 
globale og samfundsmæssige 
udfordringer, synergierne med andre EU-
programmer og -instrumenter, det niveau 
af finansiel bæredygtighed, som et VIF har 
opnået, dets evne til at sikre, at det er åbent 
for nye medlemmer, dets evne til at 
udvikle bæredygtige 
innovationsøkosystemer, dets geografiske 
dækning samt loftet for EU's 
finansielle bidrag, der er omhandlet i 
artikel 20, og relevansen med hensyn til 
EIT's mål.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved udløbet af den første 
syvårsperiode kan bestyrelsen beslutte at 
forlænge rammepartnerskabsaftalen for 
endnu en syvårsperiode. En sådan 
beslutning skal være baseret på 
kriterierne i stk. 2 og på den endelige 
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evaluering af VIF'ets resultater. Denne 
evaluering skal foretages inden udgangen 
af den første syvårsperiode.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I tilfælde af en forlængelse af den 
syvårige aftale skal VIF'et underkastes en 
ny midtvejsevaluering ved udgangen af 
det fjerde år i den anden syvårsperiode på 
grundlag af de samme kriterier og 
metoder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der i forbindelse med 
evalueringerne af et givet VIF konstateres 
utilfredsstillende resultater eller manglende 
europæisk merværdi , træffer bestyrelsen 
passende foranstaltninger, herunder 

3. Hvis der i forbindelse med 
evalueringerne af et givet VIF konstateres 
utilfredsstillende resultater eller manglende 
europæisk merværdi, træffer bestyrelsen 
passende korrigerende foranstaltninger, 
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reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag eller opsigelse 
af rammepartnerskabsaftalen .

herunder reduktion, ændring eller bortfald 
af EIT's finansielle bidrag eller opsigelse 
af rammepartnerskabsaftalen .

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 70

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 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 angivelse af grundene til, at 
rammeaftalen om partnerskab bør 
forlænges.
Den forlængede rammeaftale om 
partnerskab skal have et begrænset 
anvendelsesområde og budget i forhold til 
de af VIF'ets aktiviteter, der endnu ikke 
kan 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.
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EIT hører Europa-Parlamentet forud for 
forlængelsen af den første syvårsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 71

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 og certificerede 
erhvervsuddannelsesinstitutioner 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

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EIT opfordrer de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner til:

2. EIT skal opfordre de deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
certificerede 
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erhvervsuddannelsesinstitutioner til:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme og udbrede kendskabet 
til EIT-mærket i forbindelse med deres 
uddannelser og diplomer

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 12 - stk. 2 - litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at blive mere integreret i 
innovationskæder, udvikle differentierede 
strategier med henblik på at samarbejde 
effektivt med innovationsøkosystemer og -
virksomheder og fremme en 
iværksætterorienteret tankegang

Or. en



PR\1199149DA.docx 49/68 PE648.286v01-00

DA

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) at udarbejde programmer med 
fokus på livslang læring og certificering

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIT og VIF'erne skal stille 
detaljeret information til rådighed om alle 
deres indkaldelser af forslag. Denne 
information skal stilles til rådighed på 
rettidig, søgbar og sporbar vis i de 
relevante fælles online databaser over 
EU-finansierede forsknings- og 
innovationsprojekter i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i Horisont 
Europa.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 77

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 
strategi for finansiel bæredygtighed.

6. Bidrag fra partnerorganisationer og 
andre offentlige bidrag fra tredjelande 
samt private bidrag til finansieringen af 
VIF'erne fastsættes i overensstemmelse 
med de medfinansieringssatser, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 4, og 
afspejler VIF'ernes strategi for finansiel 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 78

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 
skal omfatte en vurdering af VIF'ernes 
forretningsplaner, deres åbenhed for nye 
medlemmer samt deres 
formidlingsstrategier, geografiske 
spredning og resultater som målt ved hjælp 
af løbende overvågning navnlig de 
fremskridt, de har gjort med hensyn til at 
opnå finansiel bæredygtighed .

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et overslag over personalebehovet 
som følge af de nye opgaver

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 80

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 EIT- og VIF-aktiviteter 
ved hjælp af en virkningsorienteret og 
resultatbaseret tilgang

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 81

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 til støtte for forskning 
og innovation samt andre EU-programmer, 
uden at det berører de beløb, der fastlægges 
i den respektive FFR.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 a
Overgangsbestemmelser

Aftaler, der indgås af EIT, er underlagt de 
regler, der gælder på tidspunktet for den 
pågældende indkaldelse af forslag.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 1 – punkt 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

l 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 gennemsigtig vis under 
hensyntagen til en ligelig fordeling af 
personer med erfaring fra erhvervslivet, 
videregående uddannelse og forskning 
samt kønsfordelingen og den geografiske 
fordeling. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fire år. Kommissionen 
kan på forslag af bestyrelsen forlænge 
mandatperioden med to år én gang.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 1 – punkt 1 – afsnit 3

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 sikrer 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

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 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, 
samt træffe afgørelse om passende 
korrigerende foranstaltninger i tilfælde af 
utilfredsstillende resultater i forhold til 
VIF'ernes mål

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 –punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vedtage udvælgelsesproceduren for 
VIF'erne

d) vedtage udvælgelsesproceduren for 
VIF'erne og straks informere den 
højtstående gruppe af 
landerepræsentanter, EIT-netværket af 
landekontaktpunkter samt nationale og 
regionale myndigheder om denne 
procedure

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 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, afbalanceret geografisk 
repræsentation, omsætning af partnere og 
innovation eller om nødvendigt trække 
udnævnelsen tilbage

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 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 i 
tilfælde af utilfredsstillende resultater 
eller opsigelse af 
rammepartnerskabsaftalerne med dem

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – punkt 1 – litra l
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) træffe afgørelse om udformning og 
koordinering af støtteforanstaltninger, som 
VIF'erne iværksætter til udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet og til 
integrering af disse 
uddannelsesinstitutioner i 
innovationsøkosystemer.

l) træffe afgørelse om udformning og 
koordinering af støtteforanstaltninger, som 
VIF'erne iværksætter til udvikling af 
videregående uddannelsesinstitutioners og 
certificerede 
erhvervsuddannelsesinstitutioners 
iværksætter- og innovationskapacitet og til 
integrering af disse institutioner i 
innovationsøkosystemer. 

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – punkt 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) fremme skabelsen af synergier 
mellem EIT og VIF'erne og EU's 
rammeprogrammer samt nationale og 
regionale finansieringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsen træffer i 
overensstemmelse med vedtægten for 
tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for 
Den Europæiske Unions øvrige ansatte, 

udgår
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som fastlagt i Rådets forordning (EØF, 
Euratom, EKSF) nr. 259/6835, afgørelser 
vedrørende EIT's personale og dets 
ansættelsesvilkår, navnlig:

a) vedtage foranstaltninger til 
gennemførelse af personalevedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i overensstemmelse med artikel 110, stk. 2, 
i personalevedtægten
b) i overensstemmelse med litra c), 
udøve de beføjelser, som 
personalevedtægten tillægger 
ansættelsesmyndigheden, og som 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
tillægger den myndighed, der har 
kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter 
("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")
c) i overensstemmelse med artikel 
110, stk. 2, i personalevedtægten, vedtage 
en afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i 
personalevedtægten og artikel 6 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, 
der tillægger direktøren de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
definerer de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes. 
Direktøren bemyndiges til at 
videredelegere disse beføjelser
d) under helt særlige 
omstændigheder vedtage en afgørelse om 
midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
delegeret til direktøren, og de beføjelser, 
denne måtte have videredelegeret, og selv 
udøve dem eller delegere dem til et af sine 
medlemmer eller en anden ansat end 
direktøren.
__________________
35 EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 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 tre 
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 til kønsfordelingen og 
den geografiske fordeling. 
Mandatperioden for medlemmerne af 
forretningsudvalget er på to år og kan 
forlænges én gang. 

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 4 – punkt 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Bestyrelsen træffer afgørelser 
vedrørende EIT's personale og dets 
ansættelsesvilkår i overensstemmelse med 
vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for Den Europæiske 
Unions øvrige ansatte, som fastlagt i 
Rådets forordning (EØF, Euratom, 
EKSF) nr. 259/681a. Den skal navnlig:
a) vedtage foranstaltninger til 
gennemførelse af personalevedtægten og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i overensstemmelse med artikel 110, stk. 2, 
i personalevedtægten
b) i overensstemmelse med litra c), udøve 
de beføjelser, som personalevedtægten 
tillægger ansættelsesmyndigheden, og 
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som ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte tillægger den myndighed, der har 
kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter 
("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")
c) i overensstemmelse med artikel 110, 
stk. 2, i personalevedtægten, vedtage en 
afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i 
personalevedtægten og artikel 6 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, 
der tillægger direktøren de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
definerer de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes, 
samtidig med at direktøren bemyndiges til 
at underdelegere de pågældende 
beføjelser.
d) under helt særlige omstændigheder 
vedtage en afgørelse om midlertidigt at 
suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
delegeret til direktøren, og de beføjelser, 
denne måtte have videredelegeret, og selv 
udøve dem eller delegere dem til et af sine 
medlemmer eller en anden ansat end 
direktøren.
__________________
1aEUT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 5 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktørens mandatperiode er på 3. Direktørens mandatperiode er på 
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fire år. Bestyrelsen kan på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, hvori dens 
evaluering af direktørens resultater og 
EIT's fremtidige opgaver og udfordringer 
indgår, forlænge mandatperioden for en 
periode på op til to år én gang . En 
direktør, hvis mandatperiode er blevet 
forlænget, må ikke deltage i en anden 
udvælgelsesprocedure til samme stilling.

fire år. Bestyrelsen kan på grundlag af et 
forslag fra Kommissionen, hvori dens 
evaluering af direktørens resultater og 
EIT's bedste interesser samt fremtidige 
opgaver og udfordringer indgår, forlænge 
mandatperioden for en periode på op til 
fire år én gang. En direktør, hvis 
mandatperiode er blevet forlænget, må ikke 
deltage i en anden udvælgelsesprocedure til 
samme stilling. 

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 5 – punkt 6 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) tilrettelægge møderne i 
interessentforummet og gruppen af 
medlemsstaternes repræsentanter under 
bestyrelsens tilsyn

h) tilrettelægge møderne i 
interessentforummet og den højtstående 
gruppe af medlemsstaternes 
repræsentanter under bestyrelsens tilsyn

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 5 – punkt 6 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) sikre gennemførelsen af effektive 
overvågnings- og evalueringsprocedurer 
knyttet til EIT's resultater i 
overensstemmelse med artikel 19 under 
bestyrelsens tilsyn

j) sikre gennemførelsen af effektive 
overvågnings- og evalueringsprocedurer 
knyttet til EIT's resultater i 
overensstemmelse med artikel 19 samt 
træffe passende korrigerende 
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foranstaltninger i tilfælde af 
utilfredsstillende resultater i forhold til 
EIT's mål under bestyrelsens tilsyn

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 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 gennem årlige 
præsentationer for Europa-Parlamentet 
og Rådet under bestyrelsens tilsyn

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 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. 
De aftaler, der indgås af EIT, er 



PE648.286v01-00 62/68 PR\1199149DA.docx

DA

underlagt de regler, der gælder på 
tidspunktet for den pågældende 
indkaldelse af forslag.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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BEGRUNDELSE

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), der blev oprettet i 2008, har til 
formål at fremme bæredygtig økonomisk vækst og konkurrenceevnen i Europa gennem 
styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Det styrker navnlig Unionens 
innovationskapacitet og imødegår samfundsudfordringer gennem integrering af videntrekanten, 
dvs. videregående uddannelse, forskning og innovation. 

EIT arbejder på grundlag af videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er): europæiske 
partnerskaber i stor skala, der imødegår specifikke samfundsudfordringer ved at samle 
uddannelse, forskning og erhvervsorganisationer og yder dem tilskud, samtidig med at de 
overvåger deres aktiviteter, støtter VIF'ernes samarbejde med hinanden og formidler resultater 
og god praksis. 

Forordningen af 2008 fastlægger EIT's mission og opgaver samt rammerne for dets 
funktionsmåde. Den blev ændret i 2013, bl.a. for at tilpasse den til Horisont 2020. 

Den 11. juli 2019 offentliggjorde Kommissionen sine nye EIT-forslag, der består af et 
omarbejdet forslag til en ajourført EIT-forordning og et forslag til afgørelse om en ny strategisk 
innovationsdagsorden for EIT for perioden 2021-2027. 

Omarbejdning af EIT-forordningen består af vedtagelse af en ny forordning, der sammenføjer 
både de indholdsmæssige ændringer, den tilfører den eksisterende forordning, og de uændrede 
bestemmelser i forordningen til én enkelt tekst. Kommissionen fandt ajourføring af 
forordningen for nødvendig, da bestemmelserne i den eksisterende EIT-forordning direkte blev 
nævnt i Horisont 2020, der udløber ved årets udgang. Det omarbejdede forslag har derfor til 
formål at sikre, at EIT-forordningen tilpasses til Horisont Europa, navnlig ved at fjerne 
henvisninger til Horisont 2020 og gennemførelsesafgørelser, der vil blive truffet som led i 
Horisont Europa.

Den foreslåede EIT-forordning fokuserer på de centrale principper for EIT's og VIF'ernes 
funktionsmåde. Det har til formål at sikre større juridisk klarhed over for Horisont Europa samt 
at forankre princippet om finansiel bæredygtighed for VIF'erne. EIT er for perioden 2021-2027 
integreret i Horisont Europa. Kommissionen fastsætter forslaget til budget til 3 mia. EUR for 
den næste FFR og dets rationale, merværdi og indsatsområder samt hovedlinjerne for 
aktiviteterne. 

Ordføreren støtter EIT, dets mission og resultater til dato og ser overordnet set positivt på 
Kommissionens forslag om at sikre større juridisk klarhed i forhold til Horisont Europa samt 
knæsætte princippet om finansiel bæredygtighed for VIF'erne. Ordføreren har imidlertid ved 
flere lejligheder givet udtryk for alvorlige indvendinger mod Kommissionens beslutning om at 
anvende omarbejdningsproceduren, da denne pålægger lovgiverne unødvendige og fiktive 
begrænsninger. Ordføreren mener faktisk, at en række væsentlige aspekter af forslaget skal 
ændres, og stiller derfor ændringsforslag med hensyn til følgende spørgsmål:

Ordføreren afviser Kommissionens forslag om at gøre forordningen "tidsneutral" og 
foretager derfor de nødvendige ændringer heraf. I denne forbindelse foreslår ordføreren flere 
ændringer af teksten med henblik på at bringe den mere på linje med Horisont Europa for så 
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vidt angår forenkling af procedurer, klarhed og begrænsninger af typerne af undtagelser fra 
reglerne i Horisont Europa, øget samarbejde med Det Europæiske Innovationsråd m.m.

Med hensyn til gennemsigtighed og åbenhed fremsætter ordføreren flere forslag med henblik 
på at forbedre disse aspekter inden for EIT's og VIF'ernes procedurer og retningslinjer samt i 
indkaldelser af partnere og projekter. En forbedring af disse aspekter vil også føre til en bedre 
spredning af innovationskapaciteten i Unionen og gå hånd i hånd med den regionale 
innovationsordning. 

Ordføreren mener, at den høje grad af autonomi, der tildeles VIF'erne, er et væsentligt element 
i deres succes, men mener, at denne autonomi skal gå hånd i hånd med øget overvågning og 
evaluering af deres forretningsplaner og resultater i forhold til den eksisterende lovgivning. 
Dette vil også gøre det muligt at anvende princippet om finansiel bæredygtighed bedre ved 
at tage hensyn til hvert enkelt VIF's særlige forhold. Til den ende foreslår ordføreren flere 
ændringer.

Med hensyn til aspekterne vedrørende videregående uddannelse og erhvervsuddannelse i 
forslaget mener ordføreren, at EIT-mærket bør fremmes yderligere ved at sikre, at alle 
videregående uddannelser, herunder masters, bør få EIT-mærket, og at der skal gøres en større 
indsats for at sikre, at moduler inden for erhvervsuddannelse og livslang læring også kan bruge 
mærket.

Europæisk videnskab og teknologisk udvikling inden for vand, hav og den maritime sektor er 
førende på verdensplan, og der er derfor et særdeles højt niveau af videnskabelig, teknologisk 
og forretningsmæssig innovationskapacitet gennem tæt samarbejde med partnere på tværs af 
videntrekanten, ligesom der er stor kapacitet til at opskalere innovationer. Ordføreren mener 
derfor, at et EIT VIF for en blå pagt vil adressere en stor socioøkonomisk og relevant 
samfundsudfordring, samtidig med at der skabes bæredygtige, cirkulære og blå økonomier 
baseret på sunde vand- og havøkosystemer som omhandlet i Horisont Europa. 

Med hensyn til spørgsmålet om ressourcer gentager ordføreren sluttelig Parlamentets holdning 
om, at 4 % af Horisont Europas budget skal allokeres til EIT, og stiller en række 
ændringsforslag for at sikre, at der sikres passende ansættelsesvilkår ved EIT med henblik på 
at opretholde en høj standard af ekspertise og sætte EIT i stand til at opfylde sine øvrige 
ansvarsopgaver.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2020)737

Cristian-Silviu BUŞOI
Formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi
ASP 11E108
Bruxelles

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 110 om omarbejdning i Parlamentets 
forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd: 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter 
udvalget det kompetente udvalg herom. 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne 
i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering 
beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis 
vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i 
teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, 
der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til 
ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget til omarbejdning, og i 
overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at det pågældende 
forslag ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne 
i selve forslaget, og at forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de 
tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af 
de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Udvalget bemærker imidlertid, at den rådgivende gruppe efter at have gennemgået forslaget og 
efter fælles aftale fastslår følgende: 

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at 
markere indholdsmæssige ændringer:

http://www.europarl.europa.eu/meps/da/38420
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- sletningen af hele teksten i betragtning 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 294/2008

- i artikel 6, litra g), tilføjelsen af ordene "ved at fremme VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation"

- i artikel 11, stk. 3, tilføjelsen af ordene "rammepartnerskabs" før det sidste ord "aftale"

- i artikel 17, stk. 5, erstatningen af ordene "gennem Den Europæiske Unions almindelige 
budget" med ordene "under et andet EU-program"

- i bilag I, afsnit 2, punkt 2, litra i), erstatningen af ordene "sprogpolitik" med "arbejdssprog"

- i bilag I, afsnit 6, punkt 1, sletningen af ordet "direktøren".

2. [Vedrører ikke den danske tekst.]

3. I artikel 22 bør den eksisterende ordlyd i artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 294/2008, 
som er markeret som "indholdsmæssig sletning", have følgende ordlyd: "Europa-Parlamentet 
meddeler efter henstilling fra Rådet senest den 15. maj i år N + 2 direktøren decharge for 
gennemførelsen af EIT's budget for år N."

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 9. januar 2020 med 21 stemmer for og 0 imod, 
mens 1 hverken stemte for eller imod1, at anbefale, at Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi, som er korresponderende udvalg, går over til at behandle ovennævnte forslag i 
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110.

Med venlig hilsen

Lucy NETHSINGHA

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

1Følgende medlemmer var til stede: Lucy Nethsingha (formand), Marion Walsmann 
(næstformand), Ibán García Del Blanco (næstformand), Raffaele Stancanelli (næstformand), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban 
Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth 
(for József Szájer, jf. forretningsordenens artikel 209, stk. 7), Bettina Vollath og Axel Voss.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 7. november 2019

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
OG KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (omarbejdning)
COM(2019)0331 of 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 18. og 26. 
september 2019 ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

Efter på disse møder2 at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 
2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi konstaterede den 
rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at 
markere indholdsmæssige ændringer:

- sletningen af hele teksten i betragtning 6 i forordning (EF, Euratom) nr. 294/2008

- i artikel 6, litra g), tilføjelsen af ordene "ved at fremme VIF'erne som partnere for 
topkvalitetsinnovation"

- i artikel 11, stk. 3, tilføjelsen af ordene "rammepartnerskabs" før det sidste ord "aftale"

- i artikel 17, stk. 5, erstatningen af ordene "gennem Den Europæiske Unions almindelige 
budget" med ordene "under et andet EU-program"

2 Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag 
for behandlingen.
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- i bilag I, afsnit 2, punkt 2, litra i), erstatningen af ordene "sprogpolitik" med "arbejdssprog"

- i bilag I, afsnit 6, punkt 1, sletningen af ordet "direktøren".

2. [Vedrører ikke den danske tekst.]

3. I artikel 22 bør den eksisterende ordlyd i artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 294/2008, 
som er markeret som "indholdsmæssig sletning", have følgende ordlyd: "Europa-Parlamentet 
meddeler efter henstilling fra Rådet senest den 15. maj i år N + 2 direktøren decharge for 
gennemførelsen af EIT's budget for år N."

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår kodifikationen af de 
uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende 
består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør


