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PR_COD_1recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0331),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C9-0042/2019),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 
rechtsgrond,

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief van 10 januari 2020 van de Commissie juridische zaken aan de 
Commissie industrie, onderzoek en energie overeenkomstig artikel 110, lid 3, van zijn 
Reglement,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Roemeense Kamer van Afgevaardigden, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien de artikelen 110, 59 en 40 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de 
juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden 
vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de 
eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter 
een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verantwoordelijkheid voor een 
goed klimaat voor de industriële sector, het 
concurrentievermogen en innovatie ligt 
primair bij de lidstaten. Gezien de aard en 
de omvang van de te leveren innovatie-
inspanningen in de Unie, zijn echter ook 
maatregelen van de Unie vereist.

(2) De verantwoordelijkheid voor een 
goed klimaat voor de industriële sector, het 
concurrentievermogen en innovatie ligt 
primair bij de lidstaten. Gezien de aard en 
de omvang van de te leveren innovatie-
inspanningen zijn echter ook maatregelen 
van de Unie vereist.

Or. en

Motivering

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het EIT moet erop gericht zijn om, 
hoofdzakelijk via zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s), 
innovatie-ecosystemen die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken, te versterken. Doel 
van het EIT is eerst en vooral een bijdrage 

(4) Het EIT moet erop gericht zijn om, 
hoofdzakelijk via zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s), de 
ontwikkeling van duurzame innovatie-
ecosystemen die wereldwijde uitdagingen 
aanpakken, te versterken. Doel van het EIT 
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te leveren aan de uitbouw van de 
innovatiecapaciteit van de Unie en de 
lidstaten op het allerhoogste niveau. Om 
deze doelstelling te bereiken, moet het EIT 
netwerken en samenwerkingsverbanden 
faciliteren en versterken, en synergieën 
tussen innovatiegemeenschappen in Europa 
tot stand brengen.

is eerst en vooral een bijdrage te leveren 
aan de uitbouw van de innovatiecapaciteit 
van de Unie en de lidstaten op het 
allerhoogste niveau. Om dit te bereiken, 
moet het EIT netwerken en 
samenwerkingsverbanden faciliteren en 
versterken, en synergieën tussen 
innovatiegemeenschappen in Europa tot 
stand brengen, waarbij wordt gezorgd voor 
een brede geografische dekking met als 
doel de regionale verschillen te 
overbruggen en de innovatiekloof te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De strategische prioritaire gebieden 
en de financiële behoeften van het EIT 
voor een periode van zeven jaar, die 
overeenkomt met het respectieve 
meerjarige financiële kader (MFK), moeten 
worden opgenomen in een strategische 
innovatieagenda (SIA). De SIA moet 
afstemming op het kaderprogramma van de 
Unie voor onderzoek en innovatie 
waarborgen en synergieën bevorderen met 
andere relevante programma’s van de Unie 
in het kader van het MFK alsook met 
andere initiatieven, beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, met name met 
die welke onderwijs en regionale 
ontwikkeling ondersteunen. Gezien het 
belang van de SIA voor het innovatiebeleid 
van de Unie en de daaruit resulterende 
politieke relevantie van de 
sociaaleconomische effecten daarvan voor 
de Unie, moet de SIA door het Europees 
Parlement en de Raad worden vastgesteld 
op basis van een Commissievoorstel dat is 
opgesteld aan de hand van een bijdrage van 

(5) De strategische prioritaire gebieden 
en de financiële behoeften van het EIT 
voor een periode van zeven jaar, die 
overeenkomt met het respectieve 
meerjarige financiële kader (MFK), moeten 
worden opgenomen in een strategische 
innovatieagenda (SIA). De SIA moet 
afstemming op Horizon Europa, het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, waarborgen en synergieën 
bevorderen met andere relevante 
programma’s van de Unie in het kader van 
het MFK alsook met andere initiatieven, 
beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
Unie, met name met die welke onderwijs 
en regionale ontwikkeling ondersteunen. 
Gezien het belang van de SIA voor het 
innovatiebeleid van de Unie en de daaruit 
resulterende politieke relevantie van de 
sociaaleconomische effecten daarvan voor 
de Unie, moet de SIA door het Europees 
Parlement en de Raad worden vastgesteld 
op basis van een Commissievoorstel dat is 
opgesteld aan de hand van een bijdrage van 
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het EIT. het EIT. Deze bijdragen moeten ook ter 
beschikking worden gesteld aan het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In overeenstemming met het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie dient het EIT zijn 
werkzaamheden te richten op de 
belangrijkste innovatie-inspanningen in 
Europa die op lange termijn, vooral op 
interdisciplinaire en transdisciplinaire 
gebieden en op reeds in Europees verband 
vastgelegde gebieden, moeten worden 
geleverd. Daarbij dient het EIT de 
periodieke dialoog met het maatschappelijk 
middenveld te bevorderen.

(6) In overeenstemming met Horizon 
Europa dient het EIT zijn werkzaamheden 
te richten op de belangrijkste innovatie-
inspanningen in Europa die op lange 
termijn, vooral op interdisciplinaire en 
transdisciplinaire gebieden en op reeds in 
Europees verband vastgelegde gebieden, 
moeten worden geleverd. Daarbij dient het 
EIT de periodieke dialoog met het 
maatschappelijk middenveld te bevorderen, 
evenals met onderzoeks- en 
innovatiecentra, kmo’s, instellingen voor 
hoger onderwijs alsook 
onderzoeksinstellingen en het 
bedrijfsleven.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het EIT dient voorrang te geven 
aan de overdracht van haar activiteiten op 
het gebied van hoger onderwijs, onderzoek 
en innovatie naar de industriële context en 
de commerciële toepassingen van deze 
componenten, alsook aan de ondersteuning 
van de oprichting van startersbedrijven, 

(7) Het EIT dient voorrang te geven 
aan de overdracht van zijn activiteiten op 
het gebied van hoger onderwijs, onderzoek 
en innovatie teneinde de innovatie- en 
ondernemingscapaciteit van instellingen 
voor hoger onderwijs te ondersteunen, 
uitmuntendheid in onderzoek te 
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spin-offbedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen .

bevorderen en de industriële context en de 
commerciële toepassingen van deze 
activiteiten een impuls te geven, alsook 
aan de ondersteuning van de oprichting van 
startersbedrijven, spin-offbedrijven 
en kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het EIT dient primair via 
zelfstandige grootschalige Europese 
partnerschappen op topniveau van 
instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties, bedrijven en 
andere belanghebbenden te opereren, in de 
vorm van op de lange termijn gerichte 
zelfvoorzienende strategische netwerken in 
het innovatieproces. Die partnerschappen 
dienen door de raad van bestuur van het 
EIT op basis van een transparant en op 
criteria van uitmuntendheid gebaseerd 
proces te worden gekozen in 
overeenstemming met de criteria van het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie voor de selectie 
van Europese partnerschappen , en moeten 
KIG’s worden genoemd.

(8) Het EIT dient primair via 
zelfstandige Europese partnerschappen op 
topniveau van instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
bedrijven en andere belanghebbenden te 
opereren, in de vorm van op de lange 
termijn gerichte zelfvoorzienende 
strategische netwerken in het 
innovatieproces. Die partnerschappen 
dienen ernaar te streven financieel 
duurzaam te worden en het grootst 
mogelijke scala van nieuwe partners aan 
te trekken en te betrekken. Zij dienen door 
de raad van bestuur van het EIT op basis 
van een transparant en op criteria van 
uitmuntendheid gebaseerd proces te 
worden gekozen in overeenstemming met 
de criteria van Horizon Europa voor de 
selectie van Europese partnerschappen, en 
moeten KIG’s worden genoemd.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Rekening houdend met het 
specifieke karakter van KIG’s is het 
noodzakelijk speciale minimale 
voorwaarden te bepalen om een KIG tot 
stand te brengen, die afwijken van de 
regels voor deelname en verspreiding van 
het kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie. Evenzo kunnen 
voor KIG-activiteiten met een toegevoegde 
waarde specifieke regels inzake eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding vereist zijn.

(9) Rekening houdend met het 
specifieke karakter van KIG’s is het 
noodzakelijk speciale minimale 
voorwaarden te bepalen om een KIG tot 
stand te brengen. Die voorwaarden 
kunnen, bij wijze van uitzondering, 
afwijken van de regels voor deelname en 
verspreiding van Horizon Europa. Evenzo 
kan voor KIG-activiteiten met een 
toegevoegde waarde een afwijking van die 
specifieke regels inzake eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding vereist zijn, maar deze moet  
 via gedelegeerde handelingen worden 
vastgesteld op grond waarvan wordt 
bepaald dat een dergelijke afwijking 
alleen wordt verleend wanneer zij strikt 
noodzakelijk en naar behoren 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De raad van bestuur dient ook de 
activiteiten van het EIT aan te sturen en de 
verslaglegging over en de monitoring en 
evaluatie van de activiteiten van de 

(10) De raad van bestuur dient ook de 
activiteiten van het EIT aan te sturen en de 
verslaglegging over en de monitoring en 
evaluatie van de activiteiten van de 



PR\1199149NL.docx 11/72 PE648.286v01-00

NL

KIG’s te coördineren in overeenstemming 
met de bepalingen van het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie . In de raad van 
bestuur dienen leden met ervaring in het 
bedrijfsleven en leden uit het hoger 
onderwijs en/of onderzoek en uit de sector 
innovatie evenwichtig vertegenwoordigd 
zijn.

KIG’s te coördineren in overeenstemming 
met de bepalingen van Horizon Europa. In 
de raad van bestuur dienen leden met 
ervaring in het bedrijfsleven, leden uit het 
hoger onderwijs en onderzoek en uit de 
sector innovatie evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn. De raad van 
bestuur dient ook een geografisch en 
genderevenwicht in zijn samenstelling te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om een bijdrage te leveren aan het 
concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht van de Europese 
economie en haar innoverende vermogen 
internationaal te verbeteren, dienen het EIT 
en de KIG’s partnerorganisaties, 
onderzoekers en studenten uit de hele 
wereld te kunnen aantrekken, onder meer 
door hun mobiliteit te bevorderen, en met 
organisaties uit derde landen te kunnen 
samenwerken.

(11) Om een bijdrage te leveren aan het 
concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht van de Europese 
economie en haar innoverende vermogen 
internationaal te verbeteren, dienen het EIT 
en de KIG’s partnerorganisaties, 
onderzoekers en studenten uit de hele 
wereld te kunnen aantrekken, waaronder 
uit de ultraperifere regio’s van de Unie, 
onder meer door hun mobiliteit te 
bevorderen, en met organisaties uit derde 
landen te kunnen samenwerken.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Tussen het EIT en de 
KIG’s dienen kaderpartnerschapsovereenk
omsten en subsidieovereenkomsten te 
worden gesloten die de rechten en plichten 
van de KIG’s vastleggen, voor voldoende 
onderlinge afstemming zorgen en het 
monitoring- en evaluatiemechanisme voor 
de werkzaamheden en geleverde resultaten 
van de KIG’s beschrijven. De 
kaderpartnerschapsovereenkomst moet de 
continuïteit van de financiële bijdrage van 
het EIT aan een KIG verzekeren na afloop 
van het respectieve MFK. In afwijking van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 
het Europees Parlement en de Raad12 (het 
Financieel Reglement) moet het EIT een 
dergelijke 
kaderpartnerschapsovereenkomst kunnen 
sluiten voor een eerste periode van zeven 
jaar en deze periode kunnen verlengen met 
een nieuwe periode van maximaal zeven 
jaar.

(12) Tussen het EIT en de 
KIG’s dienen kaderpartnerschapsovereenk
omsten en subsidieovereenkomsten te 
worden gesloten die de rechten en plichten 
van de KIG’s vastleggen, voor voldoende 
onderlinge afstemming zorgen en het 
monitoring- en evaluatiemechanisme voor 
de werkzaamheden en geleverde resultaten 
van de KIG’s beschrijven. De 
kaderpartnerschapsovereenkomst moet de 
continuïteit van de financiële bijdrage van 
het EIT aan een KIG verzekeren na afloop 
van het respectieve MFK. In afwijking van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 
het Europees Parlement en de Raad12 (het 
Financieel Reglement) moet het EIT een 
dergelijke 
kaderpartnerschapsovereenkomst kunnen 
sluiten voor een eerste periode van zeven 
jaar , na een evaluatie door het EIT 
waarin wordt gesteld dat de vooruitgang 
van de KIG ten aanzien van de 
doelstellingen en mijlpalen, die tegen het 
vierde jaar van de eerste periode moeten 
zijn gerealiseerd, bevredigend is. Het EIT 
moet die 
kaderpartnerschapsovereenkomst kunnen 
verlengen met een nieuwe periode van 
maximaal zeven jaar, na een nieuwe 
evaluatie en positieve bevindingen.

__________________ __________________
12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 

12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
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nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het hoger onderwijs moet als 
integraal element — dat vaak ontbreekt — 
van een allesomvattende innovatiestrategie 
worden gesteund. In 
de kaderpartnerschapsovereenkomsten en 
subsidieovereenkomsten tussen het EIT en 
de KIG’s moet worden bepaald dat de via 
de KIG’s verleende graden en diploma’s 
door de deelnemende instellingen voor 
hoger onderwijs moeten worden uitgereikt, 
die moeten worden aangemoedigd deze 
ook van een EIT-label te voorzien . 
Daarnaast moet het EIT de reikwijdte van 
de graden en diploma’s met een EIT-label 
versterken en uitbreiden zodat zij ook 
buiten de EIT-gemeenschap worden 
erkend. Het EIT dient door zijn activiteiten 
en werkzaamheden bij te dragen aan de 
bevordering van de mobiliteit van 
studenten, onderzoekers en personeel. Al 
die werkzaamheden mogen geen afbreuk 
doen aan Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad13.

(13) Het hoger onderwijs moet als 
integraal element — dat vaak ontbreekt — 
van een allesomvattende innovatiestrategie 
worden gesteund. In 
de kaderpartnerschapsovereenkomsten en 
subsidieovereenkomsten tussen het EIT en 
de KIG’s moet worden bepaald dat de via 
de KIG’s verleende graden en diploma’s 
door de deelnemende instellingen voor 
hoger onderwijs moeten worden uitgereikt, 
die moeten worden aangemoedigd deze 
ook van een EIT-label te voorzien. 
Daarnaast moet het EIT de reikwijdte van 
de graden en diploma’s met een EIT-label 
versterken en uitbreiden naar activiteiten 
voor een leven lang leren zodat zij ook 
buiten de EIT-gemeenschap worden 
erkend. Het EIT dient door zijn activiteiten 
en werkzaamheden bij te dragen aan de 
bevordering van de mobiliteit van 
studenten, onderzoekers en personeel. Al 
die werkzaamheden mogen geen afbreuk 
doen aan Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad13.

__________________ __________________
13 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 september 
2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PB L 255 van 
30.9.2005, blz. 22). Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 

13 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 september 
2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PB L 255 van 
30.9.2005, blz. 22). Richtlijn laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) 
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1430/2007 van de Commissie (PB L 320 
van 6.12.2007, blz. 3).

nr. 1430/2007 van de Commissie (PB 
L 320 van 6.12.2007, blz. 3).

Or. en

Motivering

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

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De industrie, de financiële sector en 
de dienstensector zullen naar verwachting 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
begroting van de KIG’s. De KIG’s moeten 
ernaar streven de particuliere sector ertoe 
te bewegen een zo groot mogelijke 
financiële bijdrage te leveren en financiële 
duurzaamheid te bereiken. De KIG’s en 
hun partnerorganisaties moeten 
bekendmaken dat hun activiteiten in het 
kader van het EIT worden verricht en dat 
zij een financiële bijdrage uit de algemene 
begroting van de Unie ontvangen.

(16) De industrie, de financiële sector en 
de dienstensector zullen naar verwachting 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
begroting van de KIG’s. De KIG’s moeten 
ernaar streven de particuliere sector ertoe 
te bewegen een zo groot mogelijke 
financiële bijdrage te leveren en financiële 
duurzaamheid te bereiken en daarbij 
kernactiviteiten ook na afloop van de 
financiële steun van het EIT te 
ondersteunen. De KIG’s en hun 
partnerorganisaties moeten bekendmaken 
dat hun activiteiten in het kader van het 
EIT worden verricht en dat zij een 
financiële bijdrage uit de algemene 
begroting van de Unie ontvangen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het EIT dient 
een geconsolideerd jaarlijks 
activiteitenverslag op te stellen met een 
overzicht van de in het voorgaande 
kalenderjaar verrichte activiteiten en de 
resultaten van de in dat jaar uitgevoerde 
werkzaamheden . Het EIT dient tevens in 
het kader van de jaarlijkse en de meerjarige 
programmering een enkelvoudig 
programmeringsdocument op te stellen met 
de geplande initiatieven, dat het EIT in 
staat stelt te reageren op interne en externe 
ontwikkelingen op het gebied van 
wetenschap, technologie, hoger onderwijs 
en innovatie alsmede op andere relevante 
terreinen.

(19) Het EIT dient 
een geconsolideerd jaarlijks 
activiteitenverslag op te stellen met een 
overzicht van de in het voorgaande 
kalenderjaar verrichte activiteiten en de 
resultaten van de in dat jaar uitgevoerde 
werkzaamheden. Het EIT dient tevens in 
het kader van de jaarlijkse en de meerjarige 
programmering een enkelvoudig 
programmeringsdocument op te stellen met 
de geplande initiatieven, dat het EIT in 
staat stelt te reageren op interne en externe 
ontwikkelingen op het gebied van 
wetenschap, technologie, hoger onderwijs, 
innovatie en maatschappelijke 
uitdagingen alsmede op andere relevante 
terreinen. Die documenten moeten ter 
raadpleging aan het Europees Parlement 
worden overgelegd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het is dienstig dat de Commissie, 
met name ter voorbereiding van de SIA, 
onafhankelijke externe evaluaties laat 
verrichten van de werking van het EIT , 
met inbegrip van de KIG’s . In die 

(20) Het is dienstig dat de Commissie, 
met name ter voorbereiding van de SIA, 
onafhankelijke externe evaluaties laat 
verrichten van de werking van het EIT, met 
inbegrip van de KIG’s. In die evaluaties, 
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evaluaties, die alle werkzaamheden van het 
EIT en de KIG’s moeten bestrijken, moet 
worden onderzocht in hoeverre het EIT 
zijn opdracht vervult en moeten de 
relevantie, doeltreffendheid, 
doelmatigheid, Europese meerwaarde en 
samenhang ervan worden beoordeeld. Die 
evaluaties moeten worden meegenomen in 
de evaluaties van de programma’s van de 
Commissie waarin in het kaderprogramma 
van de Unie voor onderzoek en innovatie 
is voorzien.

die alle werkzaamheden van het EIT en de 
KIG’s moeten bestrijken, moet worden 
onderzocht in hoeverre het EIT zijn 
opdracht vervult en moeten de relevantie, 
doeltreffendheid, doelmatigheid, Europese 
meerwaarde, openheid, 
outreachactiviteiten en samenhang ervan 
worden beoordeeld. Die evaluaties moeten 
worden meegenomen in de evaluaties van 
de programma’s van de Commissie waarin 
in Horizon Europa is voorzien.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het EIT moet zich in de 
eerste plaats via zijn KIG’s en via zijn 
regionale-innovatieregeling richten op het 
versterken van innovatie-ecosystemen die 
wereldwijde uitdagingen aanpakken, met 
als doel de algemene capaciteit van de 
Unie voor innovatie te ontwikkelen, door 
het bevorderen van de integratie van 
bedrijfsleven, onderzoek, hoger onderwijs 
en ondernemerschap.

Or. en

Motivering

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) Het EIT dient innovatie in 
zijn activiteiten te bevorderen en de 
integratie van hoger onderwijs in het 
innovatie-ecosysteem te ondersteunen, 
met name door onderwijs in 
ondernemerschap te stimuleren, 
vakgebiedonafhankelijke samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en instellingen 
voor hoger onderwijs en 
onderzoeksorganisaties te bevorderen en 
prospectieve vaardigheden voor 
toekomstige innovators voor het 
aanpakken van wereldwijde uitdagingen 
te identificeren, waaronder geavanceerde 
digitale en innovatievaardigheden. EIT-
steunregelingen moeten EIC-
begunstigden ten goede komen, terwijl 
start-ups die uit de KIG’s voortvloeien 
versnelde toegang moeten hebben tot 
EIC-acties.

Or. en

Motivering

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

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quater) Teneinde hokjesdenken en 
overlapping van inspanningen en 
strategieën te vermijden, moeten het EIT 
en de EIC wederzijdse en systematische 
uitwisseling van informatie alsook zitting 
van een gemeenschappelijk lid in hun 
respectieve raad van bestuur overwegen.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quinquies)In het kader van Horizon 
Europa en overeenkomstig zijn 
strategische planning moet het EIT 
kunnen besluiten nieuwe KIG’s op 
prioritaire gebieden voor te stellen die 
bijdragen tot het aanpakken van nieuwe 
en opkomende wereldwijde uitdagingen 
en die in verschillende perioden worden 
opgericht. Zo’n eerste KIG moet 
betrekking hebben op de culturele en 
creatieve sectoren, terwijl de tweede 
verband moet houden met de Blue New 
Deal.

Or. en

Motivering

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

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 sexies) Een specifieke 
innovatiegemeenschap en 
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innovatienetwerk van het EIT op het 
gebied van de Blue New Deal en water 
alsook op marien en maritiem gebied zal 
naar verwachting een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan het versneld 
opbouwen van circulaire en blauwe 
economieën en het streven naar 
klimaatrechtvaardigheid versterken, 
hetgeen de klimaatverandering zal helpen 
bestrijden en de gezondheid van de 
burgers zal helpen beschermen. Het zal 
een positieve impact hebben op de 
levenskwaliteit van de burgers door 
verscheidene belangrijke kwesties aan te 
pakken, zoals waterschaarste, droogte en 
overstromingen, productie in en welvaart 
van kustgebieden alsook gezonde en 
productieve zoete wateren, zeeën en 
oceanen. Het beschermen en verstandig 
beheren van zoetwater- en maritieme 
ecosystemen leidt tot gezonde stedelijke, 
plattelands- en kustmilieus die uiterst 
aantrekkelijk zijn voor mensen en 
bedrijven, omdat zij bevorderlijk zijn voor 
de gezondheid en het welzijn van de mens.

Or. en

Motivering

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

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 septies) De Europese water-, 
mariene en maritieme sectoren zijn 
toonaangevend op het gebied van 
wetenschap en technologische 
ontwikkeling. Er is dus sprake van een 
uitstekend niveau van wetenschappelijke, 
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technologische en bedrijfscapaciteit om te 
innoveren door middel van nauwe 
samenwerking met partners in de gehele 
kennisdriehoek met voldoende capaciteit 
om innovaties op te schalen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 octies) Een KIG op het gebied van 
de Blue New Deal zou het hoofd bieden 
aan een grote sociaaleconomische en 
relevante maatschappelijke uitdaging 
waarbij duurzame, circulaire en blauwe 
economieën worden gecreëerd die zijn 
gebaseerd op gezonde water- en maritieme 
ecosystemen als bedoeld in Horizon 
Europa.

Or. en

Motivering

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

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “kennis- en innovatiegemeenschap” 
(KIG): een zelfstandig , grootschalig 
Europees partnerschap van instellingen 
voor hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties, bedrijven en 
andere belanghebbenden bij het 
innovatieproces, in welke rechtsvorm dan 
ook, in de vorm van een strategisch 
netwerk dat steunt op gezamenlijke 
planning voor innovatie op middellange tot 
lange termijn om de uitdagingen van het 
EIT waar te maken en bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstellingen als 
vastgesteld op grond van het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie ;

2. “kennis- en innovatiegemeenschap” 
(KIG): een zelfstandig Europees 
partnerschap, als bedoeld in Horizon 
Europa, van instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
bedrijven en andere belanghebbenden bij 
het innovatieproces, in welke rechtsvorm 
dan ook, in de vorm van een strategisch 
netwerk dat steunt op gezamenlijke 
planning voor innovatie op middellange tot 
lange termijn om de uitdagingen van het 
EIT waar te maken en bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstellingen als 
vastgesteld op grond van het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie Horizon Europa;

Or. en

Motivering

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

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. “KIG-colocatiecentrum”: een 
fysieke ruimte, die op open en 
transparante wijze is opgezet en een 
geografisch gebied bestrijkt, waar de 
belangrijkste partners van de 
kennisdriehoek van een KIG zijn 
gevestigd en die gemakkelijk met elkaar in 
contact kunnen treden, en een centrale rol 
speelt voor de activiteiten van de KIG’s in 
dat gebied;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. “innovatiehubs”: een netwerk van 
in alle lidstaten gevestigde dynamische 
kantoren van de EIT-gemeenschap – die 
de hele EIT-gemeenschap 
vertegenwoordigen en beogen de 
aanwezigheid van het EIT in 
gestructureerde en voldoende mate lokaal 
te waarborgen en als brand- en 
contactpunt fungeren voor de lokale 
activiteiten van KIG’s – dat de opdracht 
heeft voor samenwerking tussen de 
kantoren van de EIT-gemeenschap te 
zorgen en synergieën met ecosystemen op 
lokaal, nationaal en Unieniveau op te 
zetten;

Or. en

Motivering

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

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. “EIT-netwerk van 
nationale contactpunten”: een netwerk 
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van nationale vertegenwoordigers die zijn 
aangesteld door de regeringen van de 
lidstaten en door met Horizon Europa 
geassocieerde landen, dat een meer 
gestructureerde verspreiding 
vergemakkelijkt van mogelijkheden, 
resultaten en prestaties die uit de EIT-
gemeenschap voortkomen en de 
uitwisseling van kennis, advies en beste 
praktijken bevordert, overeenkomstig de 
functie van instituut van het EIT.

Or. en

Motivering

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

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. “regionale innovatieregeling” : een 
outreachregeling gericht op 
partnerschappen tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, 
bedrijven en andere belanghebbenden, met 
als doel innovatie door de gehele Unie te 
bevorderen;

8. “regionale innovatieregeling”: een 
outreachregeling gericht op het opzetten 
van partnerschappen tussen instellingen 
voor hoger onderwijs, 
onderzoeksorganisaties, bedrijven en 
andere belanghebbenden, in landen die 
slecht presteren op het gebied van O&I 
zoals omschreven in artikel 2, punt 15 bis, 
van Verordening [xxx] tot vaststelling van 
Horizon Europa – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie –,met als doel 
innovatie door de gehele Unie te 
bevorderen en regionale verschillen te 
overbruggen en zo de innovatiekloof te 
verkleinen;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. “bedrijfsplan van de KIG”: een 
document dat de doelstellingen van de KIG 
en de geplande KIG-activiteiten met een 
toegevoegde waarde beschrijft;

10. “bedrijfsplan van de KIG”: een 
document dat de doelstellingen van de KIG 
en de geplande KIG-activiteiten met een 
toegevoegde waarde, haar mijlpalen en 
streefdoelen beschrijft alsook de 
financiële raming van bronnen en 
financiering, evenals haar strategieën om 
financiële duurzaamheid te bereiken, het 
openstaan voor nieuwe partners en een 
meer geografisch evenwichtige deelname 
aan haar activiteiten;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. “financiële duurzaamheid”: het 
vermogen van een KIG om haar 
activiteiten op het gebied van de 
kennisdriehoek na de einddatum van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst 
autonoom te financieren.

13. “financiële duurzaamheid”: het 
vermogen van een KIG om de meeste of al 
haar activiteiten op het gebied van de 
kennisdriehoek, waaronder een significant 
aandeel van de kosten voor het in stand 
houden van het ecosysteem, na de 
einddatum van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst en 
autonoom te financieren.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT heeft als opdracht bij te dragen tot 
duurzame economische groei en 
concurrentievermogen in de Unie door de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om het hoofd te bieden 
aan de belangrijke uitdagingen waarvoor 
de samenleving zich geplaatst ziet. Het 
voert deze opdracht uit door synergie en 
samenwerking tussen en integratie van 
hoger onderwijs, onderzoek en innovatie 
van het allerhoogste niveau te bevorderen, 
onder meer door ondernemerschap te 
promoten.

Het EIT heeft als opdracht bij te dragen tot 
duurzame economische groei en 
concurrentievermogen in de Unie door de 
zakelijke, wetenschappelijke, 
onderzoeksgerelateerde, economische, 
technologische en maatschappelijke 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om het hoofd te bieden 
aan de belangrijke uitdagingen waarvoor 
de samenleving zich geplaatst ziet. Het 
voert deze opdracht uit door synergie, 
integratie en samenwerking tussen hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
allerhoogste niveau te bevorderen, en zo 
een klimaat te scheppen dat bevorderlijk 
is voor innovatie en door een nieuwe 
generatie van ondernemers te helpen en te 
steunen en de oprichting van innovatieve 
ecosystemen te stimuleren in nauwe 
synergie en complementariteit met de 
EIC. Het EIT draagt bij tot de 
verwezenlijking van de algemene en 
specifieke doelstellingen van Horizon 
Europa overeenkomstig zijn strategische 
planning.

Or. en

Motivering

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

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de SIA worden voor de 
betrokken periode van zeven jaar, rekening 
houdend met het kaderprogramma van de 
Unie voor onderzoek en innovatie, de 
prioritaire gebieden en de strategie voor het 
EIT vastgesteld en wordt een evaluatie 
gemaakt van de sociaaleconomische 
effecten van het EIT, alsook van zijn 
vermogen om, vanuit innovatieoogpunt, de 
grootste meerwaarde te creëren. In de SIA 
wordt rekening gehouden met de resultaten 
van de monitoring en de evaluatie van het 
EIT als bedoeld in artikel 19.

1. In de SIA worden voor de 
betrokken periode van zeven jaar, rekening 
houdend met Horizon Europa – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie –, de prioritaire gebieden en de 
strategie voor het EIT vastgesteld, 
waaronder zijn strategische planning, en 
wordt een evaluatie gemaakt van de 
sociaaleconomische effecten en de 
outreachactiviteiten van het EIT, alsook 
van zijn vermogen om, vanuit 
innovatieoogpunt, ecosystemen met de 
grootste meerwaarde te creëren. In de SIA 
wordt rekening gehouden met de resultaten 
van de monitoring en de evaluatie van het 
EIT als bedoeld in artikel 19.

Or. en

Motivering

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

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De SIA wordt afgestemd op de 
doelstellingen van het kaderprogramma 
van de Unie voor onderzoek en innovatie, 
het strategisch meerjarenplan, de 
verslaglegging, monitoring en evaluatie en 
andere vereisten van dat programma, en 
bevordert synergieën met andere relevante 
programma’s van de Unie in het 
respectieve MFK, met name met de 
programma’s voor de ondersteuning van 
onderwijs en regionale ontwikkeling. De 
SIA stelt ook geschikte synergieën en 

2. De SIA wordt afgestemd op de 
doelstellingen van Horizon Europa – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie –, het strategisch meerjarenplan, 
de verslaglegging, monitoring en evaluatie 
en andere vereisten van dat programma, en 
bevordert synergieën met andere relevante 
programma’s van de Unie in het 
respectieve MFK, met name met de 
programma’s voor de ondersteuning van 
onderwijs, ontwikkeling van 
vaardigheden, het concurrentievermogen 
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complementariteit tussen EIT-activiteiten 
en andere initiatieven, beleidsmaatregelen 
en instrumenten van de Unie vast.

van het bedrijfsleven, ondernemerschap 
en regionale ontwikkeling. De SIA stelt 
ook geschikte synergieën en 
complementariteit tussen EIT-activiteiten 
en andere initiatieven, beleidsmaatregelen 
en instrumenten van de Unie vast, met 
name het initiatief Europese 
Universiteiten, de Europese Innovatieraad 
en de missies als bedoeld in Besluit [xxx] 
van de Raad tot vaststelling van het 
specifieke programma tot uitvoering van 
Horizon Europa.

Or. en

Motivering

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

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een raad van bestuur, bestaande uit 
vooraanstaande leden met ervaring op het 
gebied van hoger onderwijs, onderzoek, 
innovatie en het bedrijfsleven. Hij is 
verantwoordelijk voor het aansturen van de 
werkzaamheden van het EIT, voor de 
selectie, aanwijzing , monitoring en 
evaluatie van de KIG’s en voor alle andere 
strategische beslissingen;

a) een raad van bestuur, bestaande uit 
vooraanstaande leden met ervaring op het 
gebied van hoger onderwijs, onderzoek, 
innovatie en het bedrijfsleven, met 
inbegrip van een lid van de Europese 
Innovatieraad. Hij is verantwoordelijk 
voor het aansturen van de werkzaamheden 
van het EIT, voor de selectie, aanwijzing, 
monitoring en evaluatie van de KIG’s, 
waaronder voor het nemen van passende 
corrigerende maatregelen in het geval van 
tegenvallende resultaten, en voor alle 
andere strategische beslissingen; Bij de 
selectie van de raad van bestuur wordt 
rekening gehouden met criteria van 
gender- en geografisch evenwicht;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een directeur, door de raad van 
bestuur benoemd, die het EIT in rechte 
vertegenwoordigt en verantwoordelijk is 
voor de werkzaamheden en de dagelijkse 
leiding van het EIT. Hij legt 
verantwoording af aan de raad van bestuur 
en brengt bij de raad van bestuur 
permanent verslag uit over de ontwikkeling 
van het EIT en over alle activiteiten die 
onder zijn verantwoordelijkheid vallen ;

c) een directeur, door de raad van 
bestuur benoemd, die het EIT in rechte 
vertegenwoordigt en verantwoordelijk is 
voor de werkzaamheden en de dagelijkse 
leiding van het EIT. Hij legt 
verantwoording af aan de raad van bestuur 
en brengt bij de raad van bestuur 
permanent verslag uit over de ontwikkeling 
van het EIT en over alle activiteiten die 
onder zijn verantwoordelijkheid vallen, 
waaronder de uitvoering van de begroting 
van het EIT. de directeur brengt op 
periodieke basis verslag uit aan het 
Europees Parlement en ten minste na elk 
monitoring- en evaluatieproces;

Or. en

Motivering

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

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken Om de algemene en specifieke 
doelstellingen van Horizon Europa te 
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heeft het EIT met name tot taak om: verwezenlijken heeft het EIT met name tot 
taak om:

Or. en

Motivering

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

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in overeenstemming met de SIA 
zijn hoofdprioriteiten en hoofdactiviteiten 
vast te stellen;

a) zijn activiteiten vast te stellen in 
overeenstemming met de in de SIA 
vastgestelde hoofdprioriteiten;

Or. en

Motivering

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

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) overeenkomstig artikel 9 op 
prioritaire gebieden KIG’s te selecteren en 
aan te wijzen; hun rechten en plichten 
in kaderpartnerschapsovereenkomsten en 
subsidieovereenkomsten vast te leggen; 
hun de nodige steun te geven; passende 
maatregelen voor kwaliteitscontrole toe te 
passen en hun activiteiten doorlopend te 

c) overeenkomstig artikel 9 op 
prioritaire gebieden KIG’s te selecteren en 
aan te wijzen; hun rechten en plichten 
in kaderpartnerschapsovereenkomsten en 
subsidieovereenkomsten vast te leggen; 
hun de nodige strategische richtsnoeren 
en steun te geven; passende 
kwaliteitscontrole en nauwgezette 
monitoring toe te passen alsook 
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monitoren en regelmatig te evalueren; voorwaarden vast te stellen en passende 
en corrigerende maatregelen te nemen in 
geval van tegenvallende resultaten en hun 
activiteiten doorlopend te monitoren en 
regelmatig te evalueren;

Or. en

Motivering

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

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de erkenning buiten de EIT-
gemeenschap van de graden en diploma’s 
die zijn afgegeven door deelnemende 
instellingen voor hoger onderwijs en die 
EIT-graden en -diploma’s mogen worden 
genoemd, te versterken, en de erkenning 
uit te breiden tot graden en diploma’s van 
programma’s voor een leven lang leren;

e) de erkenning en bevordering buiten 
de EIT-gemeenschap van de graden en 
diploma’s die zijn afgegeven 
door deelnemende instellingen voor hoger 
onderwijs en die EIT-graden en -diploma’s 
worden genoemd, te versterken, en de 
erkenning uit te breiden tot graden en 
diploma’s van programma’s voor een leven 
lang leren en die door gecertificeerde en 
gekwalificeerde opleidingsinstellingen 
mogen worden afgegeven;

Or. en

Motivering

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

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verspreiding van beste 
praktijken voor de integratie van de 
kennisdriehoek te bevorderen, onder meer 
onder KIG’s, met het oog op de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
cultuur van innovatie en kennisoverdracht; 
en deelname aan outreachactiviteiten aan te 
moedigen, waaronder in de regionale 
innovatieregeling ;

f) de verspreiding van beste 
praktijken voor de integratie van de 
kennisdriehoek te bevorderen, onder meer 
onder KIG’s, met het oog op de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
cultuur van innovatie en kennisoverdracht; 
en deelname aan en het openstaan voor 
nieuwe leden in outreachactiviteiten aan te 
moedigen, waaronder in de regionale 
innovatieregeling;

Or. en

Motivering

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

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de ruime verspreiding, 
communicatie en exploitatie van de 
resultaten en mogelijkheden te 
bevorderen die uit de EIT-gemeenschap 
voortkomen, waaronder via het EIT-
netwerk van nationale contactpunten, om 
het bewustzijn omtrent, de zichtbaarheid 
en kennis van het EIT in de hele Unie te 
vergroten en deelname aan activiteiten 
van de EIT-gemeenschap, met name aan 
de regionale innovatieregeling, te 
bevorderen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) excellente kwaliteit in hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie te 
bevorderen, met name door de KIG's te 
promoten als excellente innovatiepartners;

g) excellente kwaliteit in hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie te 
bevorderen, waaronder door het EIT-merk 
te promoten en door synergieën met het 
initiatief Europese Universiteiten en 
andere financieringsinstrumenten voor 
onderzoek en innovatie te overwegen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de KIG’s te promoten als 
excellente innovatiepartners door hen te 
steunen bij de ontwikkeling van een 
doeltreffende strategie voor financiële 
duurzaamheid voor het beschikbaar 
stellen van middelen uit andere overheids- 
en particuliere bronnen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) multidisciplinaire benaderingen van 
innovatie te bevorderen, waaronder de 
integratie van technologische, sociale en 
niet-technologische oplossingen, 
organisatorische benaderingen en nieuwe 
bedrijfsmodellen;

h) multidisciplinaire benaderingen van 
innovatie te bevorderen, waaronder de 
integratie van technologische, sociale en 
niet-technologische oplossingen, 
organisatorische benaderingen, een 
ondernemersethiek en nieuwe 
bedrijfsmodellen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) te zorgen voor complementariteit 
en synergie tussen de EIT-activiteiten en 
de andere programma’s van de Unie, 
indien van toepassing;

i) te zorgen voor complementariteit 
en synergie tussen de EIT-activiteiten en 
de andere programma’s van de Unie, 
indien van toepassing, als bedoeld in 
Besluit [xxx] van de Raad tot vaststelling 
van het specifieke programma tot 
uitvoering van Horizon Europa, waarbij 
de Commissie het EIT en zijn KIG’s bij 
het identificeren van zulke synergieën 
bijstaat;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) ten minste twee keer per jaar en 
onafhankelijk van de vergaderingen van 
het forum van belanghebbenden, 
vergaderingen van een groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten te 
organiseren om te zorgen voor geschikte 
communicatie en informatiestroom met het 
EIT, en om te worden geïnformeerd over 
de resultaten van, om advies te geven aan 
en om ervaringen uit te wisselen met het 
EIT en de KIG’s. De groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten draagt 
ook zorg voor de nodige synergie en 
complementariteit tussen activiteiten van 
het EIT en de KIG’s met nationale 
programma’s en initiatieven, met inbegrip 
van de potentiële nationale cofinanciering 
van KIG-activiteiten;

k) ten minste twee keer per jaar en 
onafhankelijk van de vergaderingen van 
het forum van belanghebbenden, 
vergaderingen van een groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten te 
organiseren om te zorgen voor geschikte 
communicatie en informatiestroom met het 
EIT, en om te worden geïnformeerd over 
de resultaten van, om advies te geven aan 
en om ervaringen uit te wisselen met het 
EIT en de KIG’s. De groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten draagt 
ook zorg voor de nodige synergie en 
complementariteit tussen activiteiten van 
het EIT en de KIG’s met nationale 
programma’s en initiatieven, met inbegrip 
van de potentiële nationale cofinanciering 
van KIG-activiteiten. Hiertoe helpt de 
groep vertegenwoordigers van de lidstaten 
de KIG’s ook bij het onderhouden van 
contacten met het programmacomité als 
bedoeld in artikel 12 van Besluit [xxx] van 
de Raad tot vaststelling van het specifieke 
programma tot uitvoering van Horizon 
Europa;

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) een EIT-netwerk van nationale 
contactpunten op te zetten ter 
vergemakkelijking van een meer 
gestructureerde verspreiding van de 
mogelijkheden, resultaten en prestaties 
die uit de EIT-gemeenschap voortkomen 
en ter bevordering van de wederzijdse 
overdracht van kennis, advies en beste 
praktijken overeenkomstig de functie van 
instituut van het EIT;

Or. en

Motivering

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

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter k ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k ter) de oprichting te vergemakkelijken 
van faciliteiten voor gedeelde diensten van 
de EIT-gemeenschap, die gericht zijn op 
een gezamenlijke afhandeling van 
specifieke operationele taken die voor alle 
KIG’s gelijk zijn;

Or. en

Motivering

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

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter k quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k quater) op termijn een netwerk van 
innovatiehubs in alle lidstaten op te zetten 
om interactie tussen de EIT-gemeenschap 
en het lokale innovatie-ecosysteem te 
vergemakkelijken en een nationaal 
contactpunt voor alle activiteiten van de 
EIT-gemeenschap te verstrekken;

Or. en

Motivering

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

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) de ondersteuningsacties van de 
KIG’s voor de ontwikkeling van de 
ondernemings- en innovatiecapaciteit van 
instellingen voor hoger onderwijs en hun 
integratie in innovatie-ecosystemen te 
ontwerpen en te coördineren.

l) de ondersteuningsacties van de 
KIG’s voor de ontwikkeling van de 
ondernemings- en innovatiecapaciteit van 
instellingen voor hoger onderwijs, 
instellingen voor beroepsopleiding, kmo’s 
en start-ups en hun integratie in innovatie-
ecosystemen te ontwerpen en te 
coördineren, overeenkomstig de 
benadering van de kennisdriehoek;

Or. en
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) het EIT-merk te versterken en uit 
te breiden om op basis van 
partnerschappen tussen verschillende 
instellingen voor hoger onderwijs, 
opleidingsinstellingen, onderzoekscentra 
en bedrijven de zichtbaarheid en de 
erkenning van EIT-
onderwijsprogramma’s te vergroten en de 
algemene kwaliteit ervan te verbeteren 
door aanbieding van 
onderwijsprogramma’s die gebaseerd zijn 
op “al doende leren” en doelgericht 
ondernemerschap, alsook mobiliteit 
tussen landen, organisaties en sectoren;

Or. en

Motivering

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

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter l ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l ter) de zichtbaarheid en erkenning van 
door het EIT gefinancierde activiteiten 
voor het bredere publiek te versterken.

Or. en

Motivering

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

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan innovatieactiviteiten met 
Europese meerwaarde te werken en daarin 
te investeren — met inbegrip van het 
bieden van ondersteuning voor de 
oprichting en ontwikkeling van innovatieve 
bedrijven — , onderzoek en hoger 
onderwijs volledig in hun werk te 
integreren teneinde een kritische massa te 
bereiken, en de verspreiding en toepassing 
van de resultaten van hun werk te 
stimuleren;

a) aan innovatieactiviteiten met 
meerwaarde van de Unie te werken en 
daarin te investeren — met inbegrip van 
het bieden van ondersteuning voor de 
oprichting en ontwikkeling van innovatieve 
bedrijven —, onderzoek en hoger 
onderwijs volledig in hun werk te 
integreren teneinde een kritische massa te 
bereiken, en de verspreiding en toepassing 
van de resultaten van hun werk te 
stimuleren;

Or. en

Motivering

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

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) op innovatie gerichte experimenten, 
prototyping en demonstraties uit te voeren 
op gebieden die economisch en 
maatschappelijk van groot belang zijn en 
voort te bouwen op de resultaten 
van onderzoek door de Unie en nationaal 
onderzoek, zodat de concurrentiepositie 
van de Unie op internationaal niveau kan 
worden versterkt, en oplossingen te vinden 
voor de belangrijke uitdagingen waarvoor 

b) op innovatie gerichte onderzoeken, 
activiteiten, experimenten, prototyping en 
demonstraties uit te voeren op gebieden die 
economisch en maatschappelijk van groot 
belang zijn en voort te bouwen op de 
resultaten van onderzoek door de Unie en 
nationaal onderzoek, zodat de 
concurrentiepositie van de Unie op 
internationaal niveau kan worden versterkt, 
en oplossingen te vinden voor de 
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de Europese samenleving zich geplaatst 
ziet;

belangrijke uitdagingen waarvoor de 
Europese samenleving zich geplaatst ziet;

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) EIT RIS-activiteiten uit te voeren, 
volledig geïntegreerd in hun 
meerjarenstrategie teneinde de 
innovatiecapaciteit te versterken en 
duurzame innovatie-ecosystemen in de 
Unie te ontwikkelen om de verschillen in 
innovatieprestaties en de kloof in de Unie 
te verkleinen en een meer geografisch 
evenwichtige deelname aan de EIT-
gemeenschap in de hele Unie te 
waarborgen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) middelen aan te trekken uit de 
publieke en de particuliere sector.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten en 
subsidieovereenkomsten tussen het EIT en 
de KIG’s dienen de KIG’s te beschikken 
over wezenlijke, algehele autonomie om 
hun interne organisatie en samenstelling 
vorm te geven, en ook de nadere 
bijzonderheden van hun agenda en hun 
werkmethoden. KIG’s zullen in het 
bijzonder:

2. Onverminderd de 
kaderpartnerschapsovereenkomsten en 
subsidieovereenkomsten tussen het EIT en 
de KIG’s dienen de KIG’s te beschikken 
over wezenlijke, algehele autonomie om 
hun interne organisatie en samenstelling 
vorm te geven, en ook de nadere 
bijzonderheden van hun agenda en hun 
werkmethoden, op voorwaarde dat die 
agenda en methoden resulteren in 
vooruitgang in het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het EIT en de KIG’s. 
KIG’s zullen in het bijzonder:

Or. en

Motivering

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

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) openstaan voor nieuwe leden 
wanneer die een toegevoegde waarde voor 
het partnerschap hebben;

b) openstaan voor een zo groot 
mogelijk scala van nieuwe leden, 
verspreid over de hele Unie, waaronder 
door middel van duidelijke en 
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transparante aansluitings- en 
uitstapcriteria en open oproepen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) op een open en transparante wijze 
functioneren, overeenkomstig hun 
reglement van orde;

c) een reglement van orde opstellen 
dat waarborgt dat zij op een open en 
transparante wijze functioneren;

Or. en

Motivering

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

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regels voor deelname en verspreiding 
van het kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie zijn van 
toepassing. In afwijking van die regels:

De regels voor deelname en verspreiding 
van Horizon Europa – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie – zijn van toepassing. In 
afwijking van die regels:

Or. en
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kunnen voor KIG-activiteiten met 
een toegevoegde waarde specifieke regels 
van toepassing zijn inzake eigendom, 
toegangsrechten, benutting en verspreiding.

b) kunnen voor KIG-activiteiten met 
een toegevoegde waarde specifieke regels 
van toepassing zijn inzake eigendom, 
toegangsrechten, benutting en verspreiding, 
op grond van gedelegeerde handelingen 
die dergelijke aanvragen beperken tot die 
welke gerechtvaardigd zijn.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een partnerschap wordt door het 
EIT geselecteerd en aangewezen om een 
KIG te worden op grond van een 
vergelijkende, open en transparante 
procedure. De criteria van het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie voor de selectie 
van Europese partnerschappen zijn van 
toepassing. De raad van bestuur van het 
EIT kan deze criteria nader specificeren 
door criteria voor de selectie van KIG’s op 
basis van de principes van hun 
uitmuntendheid en innoverende aard vast te 
stellen en openbaar te maken .

1. Een partnerschap wordt door het 
EIT geselecteerd en aangewezen om een 
KIG te worden op grond van een 
vergelijkende, open en transparante 
procedure. De toepasselijke voorwaarden 
en criteria van Horizon Europa – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie – voor de selectie van Europese 
partnerschappen zijn van toepassing. De 
raad van bestuur van het EIT kan deze 
criteria nader specificeren door criteria 
voor de selectie van KIG’s op basis van de 
principes van hun uitmuntendheid, 
evenwichtige geografische dekking en 
innoverende aard vast te stellen en 
openbaar te maken.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een KIG kan pas tot stand worden 
gebracht met ten minste 
drie onafhankelijke partnerorganisaties die 
in ten minste drie verschillende lidstaten 
gevestigd zijn.

3. Een KIG kan pas tot stand worden 
gebracht met ten minste 
drie onafhankelijke partnerorganisaties die 
in ten minste drie verschillende lidstaten 
gevestigd zijn. Voorts bestaan de 
partnerorganisaties uit ten minste één 
instelling voor hoger onderwijs, één 
onderzoeksinstelling en één particuliere 
onderneming.

Or. en

Motivering

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

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Naast de voorwaarde vastgesteld in 
lid 3, moet ten minste twee derde van de 
partnerorganisaties die een KIG vormen, in 
de lidstaten zijn gevestigd. Van elke KIG 
moeten ten minste één instelling voor 
hoger onderwijs, één 
onderzoeksorganisatie en één particuliere 

4. Naast de voorwaarde vastgesteld in 
lid 3, moet ten minste twee derde van de 
partnerorganisaties die een KIG vormen, in 
de lidstaten zijn gevestigd. Een 
evenwichtige geografische spreiding 
alsook deelname aan de regionale 
innovatieregeling en deelname van 
nieuwe partners moeten met name in 
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onderneming deel uitmaken. aanmerking worden genomen in de 
selectie- en aanwijzingsprocedure.

Or. en

Motivering

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

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het EIT stelt voorafgaand aan de 
start van de selectieprocedure voor nieuwe 
KIG’s criteria en procedures vast met 
betrekking tot de financiering, monitoring 
en evaluatie van de activiteiten van de 
KIG’s, en maakt deze bekend. De in 
artikel 6, onder k), bedoelde groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten wordt 
daarvan onverwijld in kennis gesteld.

5. Het EIT stelt voorafgaand aan de 
start van de selectieprocedure voor nieuwe 
KIG’s criteria en procedures vast met 
betrekking tot de financiering, monitoring 
en evaluatie van de activiteiten van de 
KIG’s, en maakt deze bekend. De in 
artikel 6, onder k), bedoelde groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten, het 
EIT-netwerk van nationale contactpunten 
en het Europees Parlement worden 
daarvan onverwijld in kennis gesteld.

Or. en

Motivering

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

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Europese partnerschappen die 
voldoen aan de criteria van de leden 1 tot 
en met 5, maar niet door het EIT worden 
geselecteerd om een KIG te worden, 
kunnen in voorkomend geval hun verzoek 
om financiering automatisch met 
minimale aanvullende eisen overdragen 
naar Horizon Europa.

Or. en

Motivering

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

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de hand van indicatoren, die onder 
meer zijn opgenomen in het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie en in de SIA, en 
in nauwe samenwerking met de Commissie 
zorgt het EIT ervoor dat de output, 
resultaten en effecten van elke KIG 
doorlopend worden gemonitord en 
periodiek aan een externe evaluatie worden 
onderworpen. De monitoring- en 
evaluatieresultaten worden gerapporteerd 
aan het Europees Parlement en aan de Raad 
en worden bekendgemaakt.

Aan de hand van indicatoren, die onder 
meer zijn opgenomen in Horizon Europa – 
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie – en in de SIA, en in nauwe 
samenwerking met de Commissie zorgt het 
EIT ervoor dat de output, resultaten en 
effecten van elke KIG doorlopend worden 
gemonitord en periodiek aan een externe 
evaluatie worden onderworpen. De 
monitoring- en evaluatieresultaten worden 
gerapporteerd aan het Europees Parlement 
en aan de Raad en worden bekendgemaakt.

Or. en
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Afhankelijk van de resultaten van 
een uitgebreide tussentijdse evaluatie vóór 
het verstrijken van de eerste periode van 
zeven jaar kan de raad van bestuur 
besluiten de duur van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst met een 
KIG na de eerste periode te verlengen met 
een nieuwe periode van maximaal zeven 
jaar, ofwel de financiële bijdrage van het 
EIT te beëindigen en de 
kaderpartnerschapsovereenkomst niet te 
verlengen. De raad van bestuur houdt met 
name rekening met de mate waarin een 
KIG financiële duurzaamheid heeft bereikt, 
haar vermogen om open te staan voor 
nieuwe leden, de grenzen van de 
financiële bijdrage van de Unie als bedoeld 
in artikel 20 en de relevantie voor de 
doelstellingen van het EIT.

2. Afhankelijk van de resultaten van 
een uitgebreide tussentijdse evaluatie die 
tegen het einde van het vierde jaar van de 
eerste periode van zeven jaar moet worden 
uitgevoerd, kan de raad van bestuur 
besluiten de 
kaderpartnerschapsovereenkomst met een 
KIG tot het einde van de eerste periode 
voort te zetten, ofwel de financiële bijdrage 
van het EIT onmiddellijk te beëindigen en 
de kaderpartnerschapsovereenkomst niet te 
verlengen. De raad van bestuur houdt met 
name rekening met de relevantie voor de 
wereldwijde en maatschappelijke 
uitdagingen van de Unie en synergieën 
met andere programma’s en instrumenten 
van de Unie, de mate waarin een KIG 
financiële duurzaamheid heeft bereikt, haar 
vermogen om open te staan voor nieuwe 
leden, haar vermogen duurzame 
innovatie-ecosystemen te ontwikkelen, 
haar geografische dekking alsook de 
grenzen van de financiële bijdrage van de 
Unie als bedoeld in artikel 20 en de 
relevantie voor de doelstellingen van het 
EIT.

Or. en

Motivering

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

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan het einde van de eerste 
periode van zeven jaar kan de raad van 
bestuur besluiten de 
kaderpartnerschapsovereenkomst met nog 
eens zeven jaar te verlengen. Dat besluit 
wordt gebaseerd op de criteria van lid 2 en 
op de eindevaluatie van de prestaties van 
de KIG. Die evaluatie wordt vóór het 
einde van de eerste periode van zeven jaar 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In geval van verlenging van de 
zevenjarige overeenkomst wordt de KIG 
tegen het einde van het vierde jaar van de 
tweede periode van zeven jaar 
onderworpen aan een nieuwe tussentijdse 
evaluatie, op grond van dezelfde criteria 
en methode.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien uit de evaluatie blijkt dat een 
KIG onvoldoende presteert of geen 
Europese meerwaarde biedt , neemt de raad 
van bestuur passende maatregelen, 
waaronder de verlaging, wijziging of 
intrekking van de financiële bijdrage van 
het EIT of de beëindiging van 
de kaderpartnerschapsovereenkomst .

3. Indien uit de evaluatie blijkt dat een 
KIG onvoldoende presteert of geen 
Europese meerwaarde biedt, neemt de raad 
van bestuur passende corrigerende 
maatregelen, waaronder de verlaging, 
wijziging of intrekking van de 
financiële bijdrage van het EIT of de 
beëindiging van 
de kaderpartnerschapsovereenkomst.

Or. en

Motivering

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

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Afhankelijk van de resultaten van 
een eindevaluatie vóór het verstrijken van 
het veertiende jaar van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst kan het 
EIT met een KIG een memorandum van 
samenwerking sluiten.

4. Afhankelijk van de resultaten van 
een eindevaluatie vóór het verstrijken van 
het veertiende jaar van de 
kaderpartnerschapsovereenkomst kan het 
EIT met een KIG een memorandum van 
samenwerking sluiten of kan de raad van 
bestuur onder strenge voorwaarden 
besluiten de 
kaderpartnerschapsovereenkomst met een 
KIG te verlengen. Een verlengde 
kaderpartnerschapsovereenkomst wordt 
onderworpen aan:
a) een grondige evaluatie van de KIG 
door de raad van bestuur, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
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beoordelingscriteria van lid 2;
b) een door de KIG opgesteld 
gedetailleerd plan met een uiteenzetting 
van de redenen waarom de 
kaderpartnerschapsovereenkomst zou 
moeten worden verlengd;
De verlengde 
kaderpartnerschapsovereenkomst wordt 
qua toepassingsgebied en begroting 
beperkt in vergelijking met de activiteiten 
van de KIG die nog niet financieel 
duurzaam kunnen zijn maar van cruciaal 
belang blijven voor de vervulling van haar 
taken. Die activiteiten worden beschreven 
in een gedetailleerd plan dat door de raad 
van bestuur ter evaluatie wordt ingediend.
Het EIT raadpleegt het Europees 
Parlement alvorens de eerste periode van 
zeven jaar te verlengen.

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De deelnemende instellingen voor 
hoger onderwijs verlenen volgens de 
nationale regelgeving en 
accreditatieprocedures graden en diploma’s 
met betrekking tot de in artikel 7, lid 1, 
onder c), bedoelde activiteiten van hoger 
onderwijs. In de tussen het EIT en een KIG 
te 
sluiten kaderpartnerschapsovereenkomsten 
en subsidieovereenkomsten wordt 
vastgelegd dat deze graden en diploma’s 
ook EIT-graden en -diploma’s kunnen 
worden genoemd.

1. De deelnemende instellingen voor 
hoger onderwijs en gecertificeerde 
opleidingsinstellingen verlenen volgens de 
nationale regelgeving en 
accreditatieprocedures graden en diploma’s 
met betrekking tot de in artikel 7, lid 1, 
onder c), bedoelde activiteiten van hoger 
onderwijs. In de tussen het EIT en een KIG 
te 
sluiten kaderpartnerschapsovereenkomsten 
en subsidieovereenkomsten wordt 
vastgelegd dat deze graden en diploma’s 
ook EIT-graden en -diploma’s worden 
genoemd.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EIT moedigt de deelnemende 
instellingen voor hoger onderwijs aan om:

2. Het EIT moedigt de deelnemende 
instellingen voor hoger onderwijs en 
gecertificeerde opleidingsinstellingen aan 
om:

Or. en

Motivering

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

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het EIT-merk in hun opleidingen 
en diploma’s te promoten en onder de 
aandacht te brengen;

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) meer geïntegreerd te worden in 
innovatieketens, door gedifferentieerde 
strategieën te ontwikkelen met als doel 
doeltreffend samen te werken met 
innovatie-ecosystemen en bedrijven, en 
ondernemingszin te bevorderen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) programma’s gericht op 
een leven lang leren en certificering op te 
zetten;

Or. en

Motivering

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

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het EIT en de KIG’s stellen 
gedetailleerde informatie over alle door 
hen uitgebrachte oproepen tot het 
indienen van voorstellen beschikbaar. 
Deze doorzoekbare en traceerbare 
informatie wordt tijdig beschikbaar 
gesteld in de relevante 
gemeenschappelijke onlinedatabanken 
van door de Unie gefinancierde 
onderzoeks- en innovatieprojecten, 
overeenkomstig de relevante bepalingen 
van Horizon Europa.

Or. en

Motivering

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

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bijdragen van 
partnerorganisaties aan de financiering van 
de KIG’s worden vastgesteld in 
overeenstemming met de in lid 4 van dit 
artikel bedoelde 
medefinancieringspercentages en 
weerspiegelen de strategie van de KIG 
inzake financiële duurzaamheid.

6. De bijdragen van 
partnerorganisaties en andere publieke 
bronnen uit derde landen alsook 
particuliere financieringsbronnen aan de 
financiering van de KIG’s worden 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
lid 4 van dit artikel bedoelde 
medefinancieringspercentages en 
weerspiegelen de strategie van de KIG 
inzake financiële duurzaamheid.

Or. en
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het EIT zet een 
vergelijkend toewijzingsmechanisme op 
voor de toekenning van een passend deel 
van zijn financiële bijdrage aan de KIG’s. 
Dat mechanisme omvat onder meer de 
beoordeling van de bedrijfsplannen van de 
KIG’s, en van hun prestaties gemeten door 
middel van doorlopende monitoring , en 
met name hun vooruitgang bij het bereiken 
van financiële duurzaamheid .

7. Het EIT zet een vergelijkend en op 
prestaties 
gebaseerd toewijzingsmechanisme op voor 
de toekenning van een passend deel van 
zijn financiële bijdrage aan de KIG’s. Dat 
mechanisme omvat onder meer de 
beoordeling van de bedrijfsplannen van de 
KIG’s, het openstaan voor nieuwe leden, 
hun verspreidingsstrategieën, 
geografische dekkingen hun prestaties 
gemeten door middel van doorlopende 
monitoring, en met name hun vooruitgang 
bij het bereiken van financiële 
duurzaamheid.

Or. en

Motivering

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

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een schatting van de 
personeelsbehoefte voor de nieuwe taken;

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) passende indicatoren voor het 
monitoren van de activiteiten van de KIG's 
en het EIT, waarbij een effectgerichte 
aanpak wordt gevolgd;

c) passende indicatoren voor het 
monitoren van de activiteiten van het EIT 
en de KIG’s, waarbij een effectgerichte en 
op prestaties gebaseerde aanpak wordt 
gevolgd;

Or. en

Motivering

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

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage van de Unie kan worden 
verstrekt via een financiële bijdrage van 
het kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie en van andere 
programma’s van de Unie, onverminderd 
de in het respectieve MFK vastgestelde 
bedragen.

De bijdrage van de Unie wordt verstrekt 
via een financiële bijdrage van 4 % van de 
algemene begroting van Horizon Europa 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie – en van andere programma’s 
van de Unie, onverminderd de in het 
respectieve MFK vastgestelde bedragen.

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
Overgangsbepalingen

Door het EIT afgesloten contractuele 
overeenkomsten vallen onder de regels die 
van toepassing zijn op het moment van 
bekendmaking van de respectieve oproep 
tot het indienen van voorstellen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit 15 
door de Commissie benoemde leden, met 
een evenwichtige verdeling tussen leden 
met ervaring in het bedrijfsleven, in het 
hoger onderwijs en in onderzoek. De 
ambtstermijn van de leden van de raad van 
bestuur bedraagt vier jaar. De Commissie 
kan deze ambtstermijn, op voorstel van de 
raad van bestuur, één keer met twee jaar 
verlengen.

1. De raad van bestuur bestaat uit 15 
door de Commissie op transparante wijze 
benoemde leden, met een evenwichtige 
verdeling tussen leden met ervaring in het 
bedrijfsleven, in het hoger onderwijs en in 
onderzoek alsook met gender- en 
geografisch evenwicht. De ambtstermijn 
van de leden van de raad van bestuur 
bedraagt vier jaar. De Commissie kan deze 
ambtstermijn, op voorstel van de raad van 
bestuur, één keer met twee jaar verlengen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verband houden met andere ontvankelijke 
amendementen.
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 1 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie streeft bij de benoeming 
van leden naar een evenwicht tussen hoger 
onderwijs, onderzoek, innovatie en 
bedrijfservaring en naar een gender- en 
geografisch evenwicht. Zij houdt tevens 
rekening met de uiteenlopende 
omstandigheden op het gebied van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie in de 
gehele Unie.

De Commissie zorgt bij de benoeming van 
leden naar een evenwicht tussen hoger 
onderwijs, onderzoek, innovatie en 
bedrijfservaring en voor een gender- en 
geografisch evenwicht. Zij houdt tevens 
rekening met de uiteenlopende 
omstandigheden op het gebied van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie in de 
gehele Unie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de criteria en procedures voor de 
financiering, monitoring en evaluatie van 
de activiteiten van de KIG’s , met inbegrip 
van de maximale toewijzing van EIT-
middelen aan de KIG’s, goedkeuren;

c) de criteria en procedures voor de 
financiering, monitoring en evaluatie van 
de activiteiten van de KIG’s, met inbegrip 
van de maximale toewijzing van EIT-
middelen aan de KIG’s, goedkeuren en 
beslissen over passende corrigerende 
maatregelen die moeten worden genomen 
in geval van tegenvallende resultaten met 
betrekking tot de doelstellingen van de 
KIG’s;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de selectieprocedure voor de KIG’s 
goedkeuren;

d) de selectieprocedure voor de KIG’s 
goedkeuren en de groep 
vertegenwoordigers van de lidstaten op 
hoog niveau, het EIT-netwerk van 
nationale contactpunten alsook nationale 
en regionale autoriteiten onmiddellijk van 
die procedure op de hoogte stellen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) partnerschappen selecteren en als 
KIG aanwijzen of, in voorkomend geval, 
een aanwijzing als KIG intrekken;

e) partnerschappen selecteren en als 
KIG aanwijzen, op basis van de beginselen 
van uitmuntendheid, evenwichtige 
geografische vertegenwoordiging, een 
omzet van partners en innovatie of, in 
voorkomend geval, een aanwijzing als KIG 
intrekken;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) passende maatregelen nemen, 
waaronder de verlaging, wijziging of 
intrekking van de financiële bijdrage van 
het EIT aan de KIG’s of de beëindiging 
van kaderpartnerschapsovereenkomsten 
met KIG’s;

j) passende maatregelen nemen, 
waaronder de verlaging, wijziging of 
intrekking van de financiële bijdrage van 
het EIT aan de KIG’s, in geval van 
tegenvallende resultaten, of de 
beëindiging van 
kaderpartnerschapsovereenkomsten met 
KIG’s;

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) beslissen over de opzet en de 
coördinatie van de ondersteuningsacties 
van de KIG’s voor de ontwikkeling van de 
ondernemings- en innovatiecapaciteit van 
instellingen voor hoger onderwijs en hun 
integratie in innovatie-ecosystemen.

l) beslissen over de opzet en de 
coördinatie van de ondersteuningsacties 
van de KIG’s voor de ontwikkeling van de 
ondernemings- en innovatiecapaciteit van 
instellingen voor hoger onderwijs en 
gecertificeerde opleidingsinstellingen en 
hun integratie in innovatie-ecosystemen. 

Or. en
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) de totstandbrenging van 
synergieën bevorderen tussen het EIT en 
de KIG’s en de kaderprogramma’s van de 
Unie alsook nationale en regionale 
financieringsregelingen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur neemt 
besluiten in overeenstemming met het 
statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie (het statuut) en de 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Unie, 
vastgesteld bij Verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de 
Raad2, en moet met name:

Schrappen

a) de bepalingen ter uitvoering van 
het statuut en de regeling welke van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden vaststellen, 
overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het 
statuut;
b) de bevoegdheden die volgens het 
statuut aan het tot aanstelling bevoegde 
gezag en volgens de regeling welke van 
toepassing is op de andere 
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personeelsleden aan het tot het sluiten 
van arbeidsovereenkomsten bevoegde 
gezag (het tot aanstelling bevoegde gezag) 
toekomen, uitoefenen, overeenkomstig 
punt c);
c) overeenkomstig artikel 110, lid 2, 
van het statuut, een besluit vaststellen op 
basis van artikel 2, lid 1, van het statuut 
en artikel 6 van de regeling welke van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden, waarin hij de nodige 
bevoegdheden van het tot aanstelling 
bevoegde gezag aan de directeur delegeert 
en vastlegt onder welke voorwaarden deze 
gedelegeerde bevoegdheden kunnen 
worden opgeschort. De directeur kan deze 
bevoegdheden op zijn beurt subdelegeren;
d) indien uitzonderlijke 
omstandigheden dat vereisen, een besluit 
vaststellen om de delegatie van de 
bevoegdheden van het tot aanstelling 
bevoegde gezag aan de directeur en de 
bevoegdheden die deze laatste op zijn 
beurt heeft gedelegeerd, tijdelijk op te 
schorten, en deze bevoegdheden zelf 
uitoefenen of delegeren aan een van zijn 
leden of aan een ander personeelslid dan 
de directeur.
__________________
2 PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het uitvoerend comité bestaat 
uit vier leden en de voorzitter van de raad 
van bestuur, die ook het uitvoerend comité 
voorzit. De vier andere leden van het 
uitvoerend comité worden door de raad van 

2. Het uitvoerend comité bestaat 
uit drie leden en de voorzitter van de raad 
van bestuur, die ook het uitvoerend comité 
voorzit. De drie andere leden van het 
uitvoerend comité worden door de raad van 
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bestuur uit zijn leden gekozen, met een 
evenwichtige verdeling tussen leden met 
ervaring in het bedrijfsleven, in het hoger 
onderwijs en in onderzoek. De leden van 
het uitvoerend comité worden gekozen 
voor een termijn van twee jaar, die één 
keer verlengd kan worden.

bestuur uit zijn leden gekozen, met een 
evenwichtige verdeling tussen leden met 
ervaring in het bedrijfsleven, in het hoger 
onderwijs en in onderzoek alsook met 
gender- en geografisch evenwicht. De 
leden van het uitvoerend comité worden 
gekozen voor een termijn van twee jaar, 
die één keer verlengd kan worden. 

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 4 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De raad van bestuur neemt 
besluiten in overeenstemming met het 
statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie (het statuut) en de 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Unie, 
vastgesteld bij Verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de 
Raad1 bis. Hij moet met name:
a) de bepalingen ter uitvoering van het 
statuut en de regeling welke van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden vaststellen, 
overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het 
statuut;
b) de bevoegdheden die volgens het 
statuut aan het tot aanstelling bevoegde 
gezag en volgens de regeling welke van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden aan het tot het sluiten 
van arbeidsovereenkomsten bevoegde 
gezag (het tot aanstelling bevoegde gezag) 
toekomen, uitoefenen, overeenkomstig 
punt c);
c) overeenkomstig artikel 110, lid 2, van 
het statuut, een besluit vaststellen op basis 
van artikel 2, lid 1, van het statuut en 
artikel 6 van de regeling welke van 
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toepassing is op de andere 
personeelsleden, waarin hij de nodige 
bevoegdheden van het tot aanstelling 
bevoegde gezag aan de directeur delegeert 
en vastlegt onder welke voorwaarden deze 
gedelegeerde bevoegdheden kunnen 
worden opgeschort waarbij de directeur 
deze bevoegdheden op zijn beurt kan 
subdelegeren;
d) indien uitzonderlijke omstandigheden 
dat vereisen, een besluit vaststellen om de 
delegatie van de bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag aan de 
directeur en de bevoegdheden die deze 
laatste op zijn beurt heeft gedelegeerd, 
tijdelijk op te schorten, en deze 
bevoegdheden zelf uitoefenen of 
delegeren aan een van zijn leden of aan 
een ander personeelslid dan de directeur.
__________________
1 bis PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

Or. en

Motivering

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

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vier jaar . De raad van bestuur kan 
deze ambtstermijn, op basis van een 
voorstel van de Commissie waarin 
rekening wordt gehouden met de evaluatie 
van de prestaties van de directeur en de 
toekomstige taken en uitdagingen van het 
EIT, één keer met maximaal twee jaar 
verlengen. Een directeur wiens 

3. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vier jaar. De raad van bestuur kan 
deze ambtstermijn, op basis van een 
voorstel van de Commissie waarin 
rekening wordt gehouden met de evaluatie 
van de prestaties van de directeur en de 
belangen alsook de toekomstige taken en 
uitdagingen van het EIT, één keer 
met maximaal vier jaar verlengen. Een 
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ambtstermijn is verlengd, mag niet 
deelnemen aan een andere 
selectieprocedure voor hetzelfde ambt.

directeur wiens ambtstermijn is verlengd, 
mag niet deelnemen aan een andere 
selectieprocedure voor hetzelfde ambt. 

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 5 – punt 6 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) onder het toezicht van de raad van 
bestuur, de vergaderingen van het forum 
van belanghebbenden en van de 
groep vertegenwoordigers van de lidstaten 
organiseren, ;

h) onder het toezicht van de raad van 
bestuur, de vergaderingen van het forum 
van belanghebbenden en van de 
groep vertegenwoordigers van de lidstaten 
op hoog niveau organiseren;

Or. en

Motivering

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

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 5 – punt 6 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) onder het toezicht van de raad van 
bestuur, de toepassing van doeltreffende 
procedures voor de monitoring en evaluatie 
van de prestaties van het EIT waarborgen, 
overeenkomstig artikel 19 ;

j) onder het toezicht van de raad van 
bestuur, de toepassing van doeltreffende 
procedures voor de monitoring en evaluatie 
van de prestaties van het EIT waarborgen, 
overeenkomstig artikel 19, alsook 
passende corrigerende maatregelen 
uitvoeren in geval van tegenvallende 
prestaties met betrekking tot de 
doelstellingen en streefdoelen van het 
EIT;
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Or. en

Motivering

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

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 5 – punt 6 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) onder het toezicht van de raad van 
bestuur, zorgen voor doeltreffende 
communicatie met de instellingen van de 
Unie.

n) onder het toezicht van de raad van 
bestuur, zorgen voor doeltreffende 
communicatie met de instellingen van de 
Unie, namelijk via jaarlijkse presentaties 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

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

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 6 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het personeel van het EIT is 
rechtstreeks in dienst bij het EIT. Het 
personeel van het EIT valt onder het statuut 
van de ambtenaren van de Europese Unie, 
de regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Unie en de 
voorschriften die in onderling overleg door 
de instellingen van de Unie zijn vastgesteld 
ter uitvoering daarvan.

1. Het personeel van het EIT is 
rechtstreeks in dienst bij het EIT. Het 
personeel van het EIT valt onder het statuut 
van de ambtenaren van de Europese Unie, 
de regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Unie en de 
voorschriften die in onderling overleg door 
de instellingen van de Unie zijn vastgesteld 
ter uitvoering daarvan. De door het EIT 
afgesloten contractuele overeenkomsten 
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vallen onder de regels die van toepassing 
zijn op het moment van bekendmaking 
van de respectieve oproep tot het indienen 
van voorstellen.

Or. en

Motivering

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

Het in 2008 opgerichte Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) streeft ernaar 
door versterking van de innovatiecapaciteit van de lidstaten en de Unie een duurzame Europese 
economische groei en concurrentiepositie te bevorderen. Het EIT versterkt in het bijzonder de 
innovatiecapaciteit van de Unie en pakt maatschappelijke uitdagingen aan door de integratie 
binnen de kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. 

Het EIT blijft gebruikmaken van zijn kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s), 
grootschalige Europese partnerschappen die specifieke maatschappelijke uitdagingen 
aanpakken door onderwijsinstellingen, onderzoeks- en bedrijfsorganisaties samen te brengen 
en subsidies aan ze toe te kennen, waarbij toezicht wordt gehouden op hun activiteiten, de 
samenwerking tussen KIG’s wordt ondersteund en resultaten en goede werkmethoden worden 
gedeeld. 

In de verordening uit 2008 zijn de opdracht, de taken en het kader voor de werking van het EIT 
vastgesteld. De verordening is in 2013 onder meer gewijzigd met het oog op de afstemming op 
Horizon 2020. 

Op 11 juli 2019 publiceerde de Commissie haar nieuwe EIT-voorstellen, die bestonden uit een 
voorstel tot herschikking van een geactualiseerde EIT-verordening en een voorstel voor een 
besluit over een nieuwe strategische innovatieagenda (SIA) voor het EIT in de periode 2021-
2027. 

De herschikking van de EIT-verordening bestaat erin een nieuwe verordening aan te nemen 
waarin zowel de inhoudelijke wijzigingen van de bestaande verordening als de ongewijzigde 
bepalingen van die verordening in één enkele tekst zijn opgenomen. De Commissie achtte de 
actualisering van de verordening nodig aangezien de bepalingen in de bestaande EIT-
verordening rechtstreeks verwezen naar Horizon 2020, dat aan het einde van het jaar afloopt. 
Met het herschikkingsvoorstel wordt beoogd de afstemming van de EIT-verordening op 
Horizon Europa te waarborgen, voornamelijk door het schrappen van verwijzingen naar 
Horizon 2020 en uitvoeringsbesluiten die voortaan als onderdeel van Horizon Europa zullen 
worden genomen.

De voorgestelde EIT-verordening richt zich op de kernbeginselen van de werking van het EIT 
en de bijbehorende KIG’s. Doel is te zorgen voor meer juridische duidelijkheid ten aanzien van 
Horizon Europa en het beginsel van financiële duurzaamheid voor de KIG’s te verankeren. 
Voor de periode 2021-2027 zal het EIT integraal deel uitmaken van Horizon Europa. De 
Europese Commissie stelt de ontwerpbegroting vast op 3 miljard EUR voor het volgende MFK, 
en beschrijft tevens de achterliggende gedachte, de toegevoegde waarde, de werkterreinen en 
de grote lijnen van de activiteiten van het programma. 

De rapporteur staat achter het EIT, zijn opdracht en prestaties tot dusver en is in het algemeen 
ingenomen met het voorstel van de Commissie om te zorgen voor meer juridische duidelijkheid 
ten aanzien van Horizon Europa en het beginsel van financiële duurzaamheid voor de KIG’s te 
verankeren. De rapporteur heeft echter meermaals ernstige bezwaren geuit tegen het besluit van 
de Commissie om gebruik te maken van de herschikkingsprocedure, aangezien deze een 
onnodige en fictieve beperking vormt voor de medewetgevers. De rapporteur is namelijk van 
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mening dat verschillende wezenlijke aspecten van het voorstel moeten worden gewijzigd en 
stelt daarom wijzigingen voor die onder andere betrekking hebben op de volgende kwesties:

De rapporteur verwerpt het voorstel van de Commissie om de verordening 
“tijdonafhankelijk” te maken en introduceert daarom de nodige amendementen om dat te 
wijzigen. In dit opzicht stelt de rapporteur verschillende wijzigingen in de tekst voor met het 
oog op grotere afstemming op Horizon Europa op het gebied van onder meer 
vereenvoudiging van procedures, duidelijkheid en beperkingen van het soort afwijkingen van 
de regels van Horizon Europa alsook versterkte samenwerking met de Europese Innovatieraad.

Wat transparantie en openheid betreft komt de rapporteur met verschillende voorstellen om 
deze aspecten binnen de procedures en richtsnoeren van het EIT en de KIG’s alsook in de 
oproepen voor partners en projecten te verbeteren. Een verbetering van deze aspecten zal ook 
leiden tot een betere spreiding in de Unie van innovatiecapaciteit en zal hand in hand gaan met 
de regionale innovatieregeling. 

Hoewel de rapporteur de aan de KIG’s toegekende hoge mate van autonomie als een cruciaal 
element beschouwt voor hun succes, is zij van oordeel dat deze autonomie gepaard moet gaan 
met een hogere mate van monitoring en evaluatie van hun bedrijfsplannen en resultaten dan 
in de bestaande wetgeving. Hierdoor zou ook het beginsel van financiële duurzaamheid met 
inachtneming van de specifieke kenmerken van elke KIG beter kunnen worden toegepast. 
Hiertoe stelt de rapporteur verschillende wijzigingen voor.

Ten aanzien van de aspecten van hoger onderwijs en opleiding van het voorstel is de rapporteur 
van oordeel dat het EIT-merk verder moet worden gepromoot door ervoor te zorgen dat alle 
deelnemende academische graden en masters het EIT-merk krijgen en dat meer moet worden 
gedaan om ervoor te zorgen dat modules op het gebied van opleiding en een leven lang leren 
ook van het merk gebruik kunnen maken.

De Europese water-, mariene en maritieme sectoren zijn toonaangevend op het gebied van 
wetenschap en technologische ontwikkeling, waardoor sprake is van een uitstekend niveau van 
wetenschappelijke, technologische en bedrijfscapaciteit om te innoveren middels nauwe 
samenwerking met partners in de gehele kennisdriehoek met voldoende capaciteit om 
innovaties op te schalen. De rapporteur is daarom van mening dat een KIG op het gebied van 
de Blue New Deal het hoofd zou bieden aan een grote sociaaleconomische en relevante 
maatschappelijke uitdaging waarbij duurzame, circulaire en blauwe economieën worden 
gecreëerd die zijn gebaseerd op gezonde water- en maritieme ecosystemen als omschreven in 
het kaderprogramma Horizon Europa. 

Wat middelen betreft herhaalt de rapporteur tot slot het standpunt van het Parlement om 4 % 
van de begroting van Horizon Europa aan het EIT toe te wijzen en brengt zij verschillende 
wijzigingen aan om ervoor te zorgen dat adequate arbeidsomstandigheden bij het EIT worden 
gewaarborgd met het oog op handhaving van een hoog niveau van deskundigheid en naleving 
van de aan het EIT toevertrouwde aanvullende verantwoordelijkheden.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2020)737

De heer Cristian-Silviu BUŞOI
Voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie
ASP 11E108
Brussel

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie 
(herschikking) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig 
artikel 110 inzake herschikking van het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt: 

“Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de bevoegde 
commissie hiervan in kennis. 

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben 
op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het voorstel kunnen evenwel in 
uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie 
worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die 
verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk 
verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een 
schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld.”

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot 
herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor 
advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig worden aangegeven en dat met betrekking tot de 
codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke 
wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande 
teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

De commissie merkt echter op dat de adviesgroep na bestudering van het voorstel in onderlinge 
overeenstemming het volgende heeft vastgesteld: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38420
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1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die 
gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

– de schrapping van de volledige tekst van overweging 6 van Verordening (EG) nr. 294/2008;

– in artikel 6, onder g), de toevoeging van de laatste woorden “door de KIG’s te promoten als 
toppartners in innovatie”;

– in artikel 11, lid 3, de toevoeging van “kaderpartnerschap” vóór het laatste woord 
“overeenkomst”;

– in artikel 17, lid 5, de vervanging van de woorden “ten laste van de algemene begroting van 
de Europese” en “komen” door de woorden “in het kader van een ander programma van de” 
en “worden gefinancierd”;

– in bijlage I, afdeling 2, punt 2, onder i), de vervanging van de woorden “het taalbeleid” door 
“de werktalen”;

– in bijlage I, afdeling 6, punt 1, de schrapping van de woorden “de directeur”.

2. In artikel 11, lid 2, van de Engelse versie had de toevoeging van het woord “Union” met 
aanpassingspijltjes moeten worden aangegeven.

3. In artikel 22 had de bestaande formulering van artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 294/2008, die volledig als een materiële schrapping is gemarkeerd, als volgt moeten luiden: 
“Op aanbeveling van de Raad verleent het Europees Parlement vóór 15 mei van het jaar N+2 
kwijting aan de directeur voor de uitvoering van de begroting van het EIT in het jaar N.”.

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van 9 januari 2020 met 
21 stemmen voor en 0 stemmen tegen, bij 1 onthouding1, besloten de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie aan te bevelen dit voorstel overeenkomstig 
artikel 110 te behandelen.

Hoogachtend,

Lucy NETHSINGHA

Bijlage: Advies van de adviesgroep

1 Bij de stemming aanwezige leden: Lucy Nethsingha (voorzitter), Marion Walsmann 
(ondervoorzitter), Ibán García Del Blanco (ondervoorzitter), Raffaele Stancanelli 
(ondervoorzitter), 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 (plaatsvervangend voor József Szájer overeenkomstig artikel 209, lid 7, 
van het Reglement), Bettina Vollath en Axel Voss.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 7 november 2019

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)
COM(2019) 0331 van 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik 
van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep van de 
juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 18 en 
26 september 2019 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te 
onderzoeken. 

Tijdens deze bijeenkomsten2 heeft de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) 
nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot oprichting van het 
Europees Instituut voor innovatie en technologie, in onderlinge overeenstemming het volgende 
vastgesteld:

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die 
gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

– de schrapping van de volledige tekst van overweging 6 van Verordening (EG) nr. 294/2008;

– in artikel 6, onder g), de toevoeging van de laatste woorden “door de KIG’s te promoten als 
toppartners in innovatie”;

– in artikel 11, lid 3, de toevoeging van “kaderpartnerschap” vóór het laatste woord 
“overeenkomst”;

– in artikel 17, lid 5, de vervanging van de woorden “ten laste van de algemene begroting van 
de Europese” en “komen” door de woorden “in het kader van een ander programma van de” 

2 De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het 
voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.
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en “worden gefinancierd”;

– in bijlage I, afdeling 2, punt 2, onder i), de vervanging van de woorden “het taalbeleid” door 
“de werktalen”;

– in bijlage I, afdeling 6, punt 1, de schrapping van de woorden “de directeur”.

2. In artikel 11, lid 2, van de Engelse versie had de toevoeging van het woord “Union” met 
aanpassingspijltjes moeten worden aangegeven.

3. In artikel 22 had de bestaande formulering van artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 294/2008, die volledig als een materiële schrapping is gemarkeerd, als volgt moeten luiden: 
“Op aanbeveling van de Raad verleent het Europees Parlement vóór 15 mei van het jaar N+2 
kwijting aan de directeur voor de uitvoering van de begroting van het EIT in het jaar N.”.

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het 
voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel 
worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen 
geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder 
inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


