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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som specificeras i 
lagstiftningsförslaget bara utgör en 
vägledning för den lagstiftande 
myndigheten och att denna ram inte kan 
fastställas innan en överenskommelse 
nåtts om lagstiftningsförslaget 
om den fleråriga budgetramen för åren 
2014–2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b.  Europaparlamentet erinrar om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det krävs tillräckliga 
extraresurser i nästa fleråriga budgetram 
för att unionen ska kunna uppfylla de 
befintliga politiska prioriteringarna och 
de nya uppgifter som föreskrivs i 
Lissabonfördraget samt reagera vid 
oförutsedda händelser. Parlamentet 
påpekar att till och med en ökning av 
resursnivån för nästa fleråriga budgetram 
med minst fem procent jämfört med 2013 
bara kan bidra i begränsad utsträckning 
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till att nå unionens överenskomna mål 
och åtaganden och upprätthålla principen 
om solidaritet inom unionen. Parlamentet 
uppmanar rådet att, om det inte delar 
denna uppfattning, tydligt ange vilka av 
dess politiska prioriteringar eller projekt 
som skulle kunna överges helt och hållet 
trots sitt dokumenterade europeiska 
mervärde.
____________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet erinrar dessutom 
om sin ståndpunkt att man inom nästa 
fleråriga budgetram i högre grad bör 
fokusera medel till områden som 
stimulerar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft, såsom forskning och 
innovation i enlighet med principerna om 
ett europeiskt mervärde och om excellens.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt Europa 2020-strategin för smart 
och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska 
institutet för innovation och teknik (nedan 
kallat EIT) spela en framträdande roll och 
bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ.

(1) Enligt Europa 2020-strategin för smart 
och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska 
institutet för innovation och teknik (nedan 
kallat EIT) spela en framträdande roll och 
söka bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ, 
särskilt flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunion och Unga på väg.

Ändringsförslag 5
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Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) EIT kommer även att dra till sig 
betydande privata medel till sin 
verksamhet och på så vis stärka 
EU:s innovationskapacitet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Effekterna av unionens 
EIT-finansiering bör maximeras genom 
att mobilisera, samla och utnyttja 
offentliga och privata ekonomiska 
resurser.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och 
innovationsgrupperna (nedan kallade 
KI-grupperna) bör fastställas, liksom var 
KI-gruppernas medel ska komma ifrån.

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och 
innovationsgrupperna (nedan kallade 
KI-grupperna) bör fastställas, liksom var 
KI-gruppernas medel ska komma ifrån.
EIT bör skapa större synergieffekter och 
största möjliga komplementaritet med 
strukturfonderna.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) KI-grupperna bör sträva efter 
synergieffekter med relevanta EU-initiativ.

(12) KI-grupperna bör sträva efter 
synergieffekter med relevanta EU-initiativ.
Dessa synergieffekter bör inte äventyra 
principen om högkvalitativ forskning, 
innovation och utbildning som EIT bör 
sträva efter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Unionens och medlemsstaternas 
utgifter för forskning, innovation och 
utbildning bör samordnas bättre för att 
garantera komplementaritet, bättre 
effektivitet och synlighet, samt för att 
förbättra budgetsynergieffekterna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Spetskompetens bör vara den 
främsta drivkraften hos EIT som helhet, 
samtidigt som deltagandet breddas i syfte 
att stimulera spetskompetens inom 
Europa, bland annat genom idén om en 
”spetsforskningsstege”, för att uppmuntra 
till deltagande från starka enheter med 
gryende spetskompetens.



AD\911774SV.doc 7/11 PE491.287v02-00

SV

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kriterierna och förfarandena för 
finansiering, övervakning och utvärdering 
av KI-gruppernas verksamhet bör antas av 
EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper 
inleds.

(14) Kriterierna och förfarandena för 
finansiering, övervakning och utvärdering 
av KI-gruppernas verksamhet bör antas av 
EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper 
inleds, varvid det är av största betydelse 
att förenklingsåtgärder införs.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det är viktigt att garantera sund 
ekonomisk förvaltning av EIT och att 
genomförandet av KI-grupperna sker på 
det effektivaste och användarvänligaste 
sättet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 18 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör stärka sin roll när 
det gäller att övervaka genomförandet av 
vissa aspekter av EIT:s verksamhet.

(18) Kommissionen bör stärka sin roll när 
det gäller att övervaka genomförandet av 
vissa aspekter av EIT:s verksamhet.
Kommissionen bör årligen kontrollera 
genomförandet av programmet med hjälp 
av nyckelindikatorer för utvärdering av 
resultat och effekter. Dessa indikatorer, 
inklusive relevanta referensnivåer, bör 
utgöra minimum för att utvärdera i vilken 
utsträckning som EIT:s mål har uppnåtts.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) EIT:s verksamhet bör garantera 
största möjliga transparens, 
ansvarsskyldighet och demokratisk 
kontroll av medel från unionsbudgeten, 
särskilt vad gäller deras bidrag, både de 
förväntade och uppnådda, till att nå 
unionens mål.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led c
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 2 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”10. forum: ett möte för företrädare för 
nationella och regionala myndigheter, 
organiserade intressegrupper och enskilda 
aktörer inom näringsliv, högre utbildning 
och forskning samt andra berörda parter 
från kunskapstriangelns alla sidor.”

”10. forum: ett möte för företrädare för 
nationella och regionala myndigheter, 
organiserade intressegrupper och enskilda 
aktörer inom näringsliv, högre utbildning 
och forskning, klusterorganisationer, det 
civila samhällets organisationer, samt 
andra berörda parter från 
kunskapstriangelns alla sidor.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
europeisk ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och unionens 

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
europeisk ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och unionens 
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innovationsförmåga. Det ska ske genom att 
institutet främjar och integrerar högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard. EIT:s allmänna mål, 
särskilda mål och resultatindikatorer för 
perioden 2014–2020 fastställs i 
Horisont 2020”.

innovationsförmåga. Det ska ske genom att 
institutet främjar och integrerar högre
högkvalitativ utbildning, forskning och 
innovation. EIT:s allmänna mål, särskilda 
mål och resultatindikatorer för 
perioden 2014–2020 fastställs i 
Horisont 2020”.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning 
och återkommande oberoende 
utvärderingar av varje KI-grupps resultat 
och effekt, på grundval av 
prestandaindikatorer och i samarbete med 
kommissionen.

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning 
och återkommande oberoende 
utvärderingar av varje KI-grupps resultat 
och effekt, på grundval av 
prestandaindikatorer och i samarbete med 
kommissionen. Dessa indikatorer, 
inklusive relevanta referensnivåer, ska 
utgöra ett minimum för att utvärdera i 
vilken utsträckning som EIT:s mål har 
uppnåtts. För att förbättra utdelningen av 
EIT:s resultat bör KI-gruppernas 
verksamhet ha en mätbar inverkan på 
grundandet av hållbara, innovativa 
nystartade företag och avknoppningar, 
särskilt genom att man stöder 
nätverkande och företagande bland dem 
som genomgått EIT:s utbildning och 
erhållit EIT:s examensbevis.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen från Horisont 2020 för I enlighet med punkt [17] i det 
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genomförandet av denna förordning under 
perioden 1 januari 2014 till 
31 december 2020 ska vara 
3,182 230 miljarder euro. De årliga 
anslagen ska godkännas av 
budgetmyndigheten inom ramen för
budgetramen. EIT:s ekonomiska bidrag till 
KI-grupperna ska tillhandahållas inom 
denna finansieringsram.

interinstitutionella avtalet av den .../...
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning ska finansieringsramen från 
Horisont 2020 för genomförandet av denna 
förordning under perioden 1 januari 2014 
till 31 december 2020 vara högst 
3,182 230 miljarder euro. Detta belopp ska 
utgöra den särskilda referensen för 
budgetmyndigheten under det årliga 
budgetförfarandet. De årliga anslagen ska 
godkännas av budgetmyndigheten utan att 
det påverkar tillämpningen av 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020 
samt det interinstitutionella avtalet av den 
.../... mellan Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning. EIT:s ekonomiska bidrag till 
KI-grupperna ska tillhandahållas inom 
denna finansieringsram.
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