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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades 2008 genom en förordning 
från Europaparlamentet och rådet, med målet att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft. Detta mål ska uppnås genom att öka medlemsstaternas och unionens 
innovationsförmåga. EIT:s målsättning är därför att stödja integrationen av 
kunskapstriangelns olika delar, det vill säga högre utbildning, forskning och innovation. Detta 
ska huvudsakligen ske genom institutets kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper).

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik 
innehåller ett antal ändringsförslag. 

Dessa ändringsförslag syftar till att hantera frågor som togs upp under samrådet om EIT:s roll 
och funktionssätt och beaktar även det nya förslaget till strategiskt innovationsprogram för 
EIT för perioden 2014–2020.

Föredraganden välkomnar och ger sitt fulla stöd till kommissionens plan att ge EIT en tydlig 
roll i genomförandet av Horisont 2020-programmet. Denna roll ska inriktas på att fördjupa 
synergieffekterna mellan den akademiska världen, forskarsamhället och näringslivet, samt 
omfatta ett stort urval av berörda parter.

Föredraganden anser dock att mer behöver göras för att öka medvetenheten om EIT:s roll och 
existens. 

EIT borde för sin del ytterligare uppmuntra högskolor som deltar i KI-grupperna att dela med 
sig av bästa praxis om vanliga frågor som kan och ofrånkomligen kommer att dyka upp under 
kommande år. Sådana frågor kan vara ömsesidiga erkännanden av kvalifikationer, vanliga 
ackrediteringsförfaranden för utbildningsbevis, undervisningsmetoder och liknande frågor.

Förslaget att inkludera nya yrkesutbildningskurser i KI-gruppernas studieverksamhet borde 
för närvarande inte gå utöver det som omfattas av utbildningen på forskningsnivå.

Föredraganden stödjer också planerna på att rationalisera styrelse- och 
administrationsstrukturen för EIT och att ytterligare tydliggöra strukturernas respektive 
uppgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad 
som gäller för förvaltningen av 
immateriella rättigheter.

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad 
som gäller för förvaltningen av 
immateriella rättigheter. EIT bör dock 
spela en innovativ roll i utvecklingen av 
verktyg för förvaltningen av immateriella 
rättigheter där öppenhet och utbyte 
främjas, så att offentliga och privata 
aktörer (särskilt små och medelstora 
företag) kan delta i forskningen och 
utnyttja innovationer.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) EIT bör vidare främja att 
medlemsstaterna ska erkänna 
utbildningsbevis med 
EIT:s kvalitetsmärkning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) EIT bör främja tvärvetenskapliga 
strategier för innovation, däribland 
icke-tekniska lösningar, organisatoriska 
strategier, nya företagsmodeller, öppen 
forskning och andra samarbetsstrategier.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör 
förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse 
bör rationaliseras, och styrelsens och
direktörens respektive roller och uppgifter 
bör klargöras ytterligare. 

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör 
förenklas och återspegla 
kunskapstriangelns tre sidor. Arbetssättet 
för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och 
styrelsens, direktörens och det 
verkställande utskottets respektive roller 
och uppgifter bör klargöras ytterligare. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) KI-grupperna bör vidga sin 
utbildningsverksamhet genom att 
tillhandahålla yrkesinriktade kurser.

(10) KI-grupperna bör vidga sin 
utbildningsverksamhet genom att 
tillhandahålla yrkesinriktade kurser för 
studenter på forskarnivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kommissionen och EIT måste 
samarbeta om organisation, övervakning 
och utvärdering av KI-grupperna för att 
säkerställa att de överensstämmer med 
EU:s system för övervakning och 
utvärdering.

(11) Kommissionen och EIT måste 
samarbeta om organisation, övervakning 
och utvärdering av KI-grupperna för att 
säkerställa att de överensstämmer med 
EU:s system för övervakning och 
utvärdering. Principerna för övervakning 
av KI-grupperna och EIT bör särskilt 
klargöras.



PE489.609v03-00 6/10 AD\912344SV.doc

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”högskola: en läroanstalt för högre 
utbildning enligt artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets beslut
(EU) nr XXX/20XX om inrättande av 
Erasmus för alla.”

”högskola: en läroanstalt för högre 
utbildning enligt artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr XXX/20XX om inrättande av 
Erasmus för alla.”

Ändringsförslag 8

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: en plattform för företrädare för 
nationella och regionala myndigheter, 
organiserade intressegrupper och enskilda 
aktörer inom näringsliv, högre utbildning 
och forskning, organisationer i det civila 
samhället samt andra berörda parter från 
kunskapstriangelns alla sidor.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
europeisk ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och unionens 
innovationsförmåga. Det ska ske genom att 

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
europeisk ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och unionens 
innovationsförmåga. Detta ska uppnås
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institutet främjar och integrerar högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard.

genom synergieffekter, samarbete och
integrering av högre utbildning,
forskningsaktiviteter och innovation av 
högsta standard.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
”2. Kommissionen ska utnämna 
observatörer som företräder 
kunskapstriangelns tre dimensioner och
som deltar i de möten som hålls i 
styrelsen.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 5 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Minst en gång om året sammankalla 
forumet för att informera om 
EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och 
bidrag till EU:s politik och mål inom 
innovation, forskning och utbildning. De 
berörda parterna ska få tillfälle att uttrycka 
sina åsikter.

j) Minst en gång om året sammankalla 
forumet för att informera om 
EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och 
bidrag till EU:s politik och mål inom 
innovation, forskning och utbildning. Alla 
berörda parter ska få tillfälle att uttrycka 
sina åsikter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led a
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 7 – punkt 1a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EIT ska se till att KI-grupperna väljs ut 
och utses i enlighet med de prioriterade 
områdena och tidsplanen i SIP.

1a. EIT ska se till att KI-grupperna väljs ut 
och utse så många KI-grupper som 
anslagen tillåter, på grundval av deras 
kvalitet och under förutsättning att de 
uppfyller minimikriterier för urval och 
tilldelning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 2 ska led g ersättas med 
följande:
”g) beredskap för att interagera med 
andra organisationer och nätverk 
utanför KI-grupperna i syfte att utbyta 
god praxis och kvalitet, bland annat med 
sämre presterande regioner.”

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led c
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minimivillkoret för att bilda en KI-grupp 
är att minst tre partnerorganisationer deltar, 
som är etablerade i minst 
tre medlemsstater. Samtliga 
partnerorganisationer måste vara 
oberoende av varandra, i enlighet med 
artikel 7 i reglerna för deltagande.

3. Minimivillkoret för att bilda en KI-grupp 
är att minst tre partnerorganisationer deltar, 
som är etablerade i minst 
tre medlemsstater. Om en av 
partnerorganisationerna är en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete 
(EGTS), ska EIT föreskriva särskilda 
bestämmelser som tar hänsyn till EGTS 
internationella karaktär. Samtliga 
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partnerorganisationer måste vara 
oberoende av varandra, i enlighet med 
artikel 7 i reglerna för deltagande.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I artikel 8.2 ska följande led läggas 
till:
”ba) sprida bästa praxis om vanliga 
frågor, såsom ömsesidigt erkännande av 
kvalifikationer och effektiva 
undervisningsmetoder.”

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En årlig rapport, som ska läggas fram
senast den 30 juni varje år. Rapporten ska 
innehålla en beskrivning av EIT:s och 
KI-gruppernas verksamhet under det 
föregående kalenderåret och en bedömning 
av resultaten i förhållande till fastställda 
mål, indikatorer och tidsramar, de risker 
som är förknippade med verksamheten, 
resursanvändningen och EIT:s allmänna 
funktionssätt.

b) En årlig rapport, som ska offentliggöras
senast den 30 juni varje år. Rapporten ska 
innehålla en beskrivning av EIT:s och 
KI-gruppernas verksamhet under det 
föregående kalenderåret och en bedömning 
av resultaten i förhållande till fastställda 
mål, indikatorer och tidsramar, de risker 
som är förknippade med verksamheten, 
resursanvändningen och EIT:s allmänna 
funktionssätt. EIT:s direktör ska varje år 
lägga fram den årliga rapporten för 
Europaparlamentets behöriga utskott.



PE489.609v03-00 10/10 AD\912344SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska 
institutet för innovation och teknik

Referensnummer COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ITRE
13.12.2011

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

CULT
13.12.2011

Associerat/associerade utskott -
tillkännagivande i kammaren

20.4.2012

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Chrysoula Paliadeli
2.2.2012

Behandling i utskott 25.4.2012 19.6.2012 20.6.2012

Antagande 19.9.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

26
1
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk 
Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, 
Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro 
Repo, Kay Swinburne


