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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag om det strategiska innovationsprogrammet (SIA) för 
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett strategidokument som pekar ut de 
områden som EIT ska prioritera under perioden 2014–2020.

Lagstiftaren välkomnar förslaget och stöder engagemanget för att på ett kraftfullt sätt 
inbegripa institutioner för högre utbildning i utvecklingen av EIT.

Lagstiftaren påpekar följande:

 Tidsramen på ett år för att genomföra mastersprogrammet i de tre aktiva kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupperna) är en för kort period för att kunna göra en ordentlig 
bedömning och lämnar därför litet faktiskt utrymme för en objektiv bedömning.

 I det strategiska innovationsprogrammet tycks det att bland de tre grundläggande delarna 
kunskap, forskning och innovation, är den högre utbildningen på något sätt utelämnad.
I det som ofta kallas "kunskapstriangeln" utgör den dock troligtvis triangelns bas.
KI-grupperna uppmanas därför att se till att deras masters- och doktorsutbildningar är 
ordentligt finansierade.

 I det strategiska innovationsprogrammet är inte sociala studier och humaniora betonade på 
ett sätt som speglar det faktiska mervärde de erbjuder. Det är därför avgörande att deras 
nuvarande och framtida roll inom forskning och innovation betonas ordentligt och att 
deras bidrag till att skapa nya och innovativa forskningsområden som bygger på 
tvärvetenskapliga idéer erkänns.

Föredraganden vill se till att

1. universiteten görs medvetna om EIT och dess roll så att ett större antal av dem kan bli 
engagerade i KI-grupperna,

2. fler av de mest begåvade studenterna ska vilja söka till KI-gruppernas masters- och 
doktorsutbildningar; EIT-institutet görs mer synligt för studenter; EIT fungerar som en 
institution som samlar de mest begåvade ungdomarna som kan se till att Europa får en 
smart och hållbar tillväxt för alla i framtiden; man med detta i åtanke lanserar 
informationskampanjer som utnyttjar alla medel och kommunikationskanaler för att se 
till att både universiteten och studenterna har tillräckligt med information om EIT och om 
KI-grupperna,

3. man skapar säkerhetssystem för att undvika dubbel finansiering (75 procent av 
finansieringen kommer från privata, offentliga och regionala källor, inbegripet från andra 
EU-program och från sammanhållningspolitiken); man undviker att minska finansieringen 
av andra program som rör utbildning,

4. man ser till att EIT kompletterar befintliga utbildningar och forskningsprogram,

5. man skyddar giltigheten för de utbildningsbevis som utfärdas av EIT. EIT-märkningen bör 
signalera en högre kvalitet och därför bör högre kvalitetskrav gälla för alla EIT-märkta 
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utbildningsbevis (dvs. i enlighet med Bolognaprocessen, entreprenörskap, möjliggöra för 
en rörlighet mellan olika sektorer av forskarvärlden och industrin) för att skydda de 
europeiska universitetens och EIT:s internationella rykte,

6. man främjar spridningen av god praxis via EIT till länder som ännu inte är engagerade i 
de befintliga KI-grupperna,

7. de medlemsstater som ännu inte är en del av KI-grupperna har lika stor chans att engagera 
sig, och att man alltid tillämpar kompetenskriteriet samt subsidiaritetsprincipen,

8. EIT:s styrelse kommer att biträdas av en kommitté av akademiska experter vars roll 
kommer att vara att se över programmens innehåll, deras kvalitetskriterier och deras 
sociala och kulturella aspekter,

9. man tänker om när det gäller de två tematiska cykler som föreslås av kommissionen för 
2014 och 2018, vilka beklagligt nog visar på en ensidig framtida utveckling för forskning 
och innovation,

10. de sociala aspekterna blir ett övergripande kriterium inom KI-grupperna och blir synligare 
i varje samhällsutmaning,

11. EIT identifierar gemensamma godkännandeförfaranden för utbildningsbevis på 
europeisk nivå.

Föredragarens slutsatser

1. Universitetsstudenter som har varit framgångsrika i studierna ska ha möjlighet att gå sin 
masters- eller doktorandutbildning på fler än ett av KI-gruppernas universitet. De kommer 
därför att dra fördel av samarbetet mellan universitet, forskningscenter och företag.

2. Universitet som deltar i KI-grupperna uppmanas att utveckla läroplaner som, förutom 
kunskap, forskning och entreprenörskap, erbjuder en högkvalitativ praktisk utbildning 
som ett sätt att åstadkomma innovation.

3. Universiteten ska behålla sin akademiska frihet inom kunskap och forskning och, genom 
att hitta synergier med näringslivets intressen, se till att skydda sina individuella 
läroplaner.

4. Särskild uppmärksamhet bör ägnas humanioras roll i den högre utbildningen, eftersom 
den på ett betydande sätt bidrar till både det ekonomiska livet och främjandet av den 
europeiska kulturen och det europeiska kulturarvet. I det avseendet får humaniora inte 
förbises när man väljer tematiska områden för framtida KI-grupper.

EIT innebär ett paradigmskifte i kunskapstriangeln både när det gäller universiteten och 
industrin på området ledarskap, pedagogi och livslångt lärande, och kan på detta sätt vara en 
viktig faktor i utvecklingen av en högkvalificerad europeisk arbetskraft för framtiden.



AD\912360SV.doc 5/30 PE489.612v02-00

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skälen att sätta forskning, utbildning och 
innovation i centrum är uppenbara. I en tid 
av tilltagande global konkurrens och 
demografiska svårigheter på hemmaplan 
kommer Europas ekonomiska tillväxt och 
arbetstillfällen i allt högre grad att bero på 
banbrytande innovation inom varor, 
tjänster och affärsmodeller liksom på 
förmågan att fostra, attrahera och bevara 
begåvningar. Det finns visserligen 
individuella framgångssagor i hela Europa, 
men EU:s medlemsstater är 
svagpresterande i jämförelse med världens 
innovationsledare. Dessutom ställs EU
inför ökad konkurrens om begåvningarna 
från nya tyngdpunkter i de framväxande 
ekonomierna.

Skälen att sätta forskning, utbildning och 
innovation i centrum är uppenbara. I en
kunskapsbaserad ekonomi och en tid av 
tilltagande global konkurrens och 
demografiska svårigheter på hemmaplan 
kommer Europas ekonomiska tillväxt och 
arbetstillfällen i allt högre grad att bero på 
banbrytande innovation inom varor, 
tjänster och affärsmodeller liksom på 
förmågan att fostra, attrahera och bevara 
begåvningar. Samtidigt kommer 
människor i Europa inte bara att kunna 
dra nytta av dessa innovationer utan även 
bidra till att skapa dem, särskilt med hjälp 
av ny teknik. Det finns visserligen 
individuella framgångssagor i hela Europa, 
men medlemsstater är svagpresterande i 
jämförelse med världens innovationsledare.
Dessutom ställs unionen inför ökad 
konkurrens om begåvningarna från nya 
tyngdpunkter i de framväxande 
ekonomierna.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Därför krävs en genomgripande förändring 
av våra innovationssystem och paradigm.
Alltför ofta är kvalitet inom högre 
utbildning, forskning och innovation 
fortfarande splittrad, även om den finns i 

Därför krävs en genomgripande förändring 
av våra innovationssystem och paradigm.
Detta sker genom att man anammar nya 
principer och metoder som framför allt 
grundar sig på en öppen och 
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hela EU. EU måste ta itu med denna 
avsaknad av strategiskt samarbete över 
gränserna, gränser mellan länder, sektorer 
och discipliner. Dessutom måste EU ta till 
sig en ny anda av företagsamhet som är en 
förutsättning för att ta vara på forskningens 
och innovationens värde, grunda nya 
företag och få ut innovationerna på 
marknaden i sektorer med möjlighet till 
starkt tillväxt. EU måste uppmuntra 
högskolornas roll som innovationsmotorer, 
eftersom begåvningarna behöver få rätt 
färdigheter, rätt kunskap och rätt 
inställning för att föra innovationen vidare.

inkluderande forskning, ett inrättande av 
verktyg för förvaltning av immateriella 
rättigheter som främjar öppenhet och 
utbyte samt en utveckling av nya 
finansieringsinstrument som säkerställer 
att forskningsinsatserna i första hand och 
på ett effektivt sätt inriktas på viktiga 
frågor av allmänt intresse. Alltför ofta är 
kvalitet inom högre utbildning, forskning 
och innovation fortfarande splittrad, även 
om den finns i hela EU. EU måste ta itu 
med denna avsaknad av strategiskt 
samarbete över gränserna, gränser mellan 
länder, sektorer och discipliner. Dessutom 
måste EU ta till sig en ny anda av 
företagsamhet som är en förutsättning för 
att ta vara på forskningens och 
innovationens värde, grunda nya företag 
och få ut innovationerna på marknaden i 
sektorer med möjlighet till stark tillväxt.
EU måste uppmuntra högskolornas roll 
som innovationsmotorer, eftersom 
begåvningarna behöver få rätt färdigheter, 
rätt kunskap och rätt inställning för att föra 
innovationen vidare.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med hjälp av KI-grupperna kan EIT alltså 
skapa miljöer där innovationen med större 
sannolikhet kan trivas och leda till 
genombrott i hur högskolor, forskning och 
näringsliv samarbetar. Denna modell gör 
det möjligt att ta ett helhetsgrepp på de 
alltmer komplexa samhällsutmaningarna i 
Horisont 2020 och sammanföra aktörer av 
hög kvalitet från olika sektorer, bakgrunder 
och discipliner, som annars kanske inte 
skulle ha mötts, för att med förenade 
krafter angripa utmaningarna.

Med hjälp av KI-grupperna kan EIT alltså 
skapa miljöer där innovationen med större 
sannolikhet kan trivas och leda till 
genombrott i hur högskolor, forskning och 
näringsliv samarbetar. Vidare bidrar EIT 
till sysselsättning för ungdomar. Denna 
modell gör det möjligt att ta ett 
helhetsgrepp på de alltmer komplexa 
samhällsutmaningarna i Horisont 2020 och 
sammanföra aktörer av hög kvalitet från 
olika sektorer, bakgrunder och discipliner, 
som annars kanske inte skulle ha mötts, för 
att med förenade krafter angripa 
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utmaningarna.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.2 – stycke 1 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Stärka inverkan på utbildning, forskning 
och innovation och pröva nya sätt för 
innovationsförvaltning: EIT fungerar som 
katalysator och tillför den befintliga 
forskningsbasen mervärde genom att 
påskynda spridningen och utnyttjandet av 
teknik och forskningsresultat. Innovationen 
bidrar i sin tur till att rikta och uppbåda 
forskningsinvesteringar och göra 
utbildningen mer anpassad till företagens 
behov. Därför har EIT fått avsevärt 
utrymme att pröva nya 
innovationsmodeller så att KI-gruppernas 
styrnings- och finansieringsmodeller 
verkligen kan differentieras och anpassas 
snabbt för att bättre ta vara på nya 
möjligheter.

 Stärka inverkan på utbildning, forskning 
och innovation och pröva nya sätt för 
innovationsförvaltning: EIT fungerar som 
katalysator och tillför den befintliga 
forskningsbasen mervärde genom att 
påskynda spridningen och utnyttjandet av 
teknik och forskningsresultat. Innovationen 
bidrar i sin tur till att rikta och uppbåda 
forskningsinvesteringar och göra 
utbildningen mer anpassad till företagens 
behov. Därför har EIT fått avsevärt 
utrymme att pröva nya 
innovationsmodeller så att KI-gruppernas 
styrnings- och finansieringsmodeller 
verkligen kan differentieras och anpassas 
snabbt för att bättre ta vara på nya 
möjligheter. EIT har också potentialen att 
ta fram nya finansieringsmodeller som till 
exempel innovationspriser, vilket gör det 
möjligt för det att maximera det offentliga 
utbytet av forskningsfinansiering och 
säkerställa att innovationen inte bara 
tillgodoser samhällets mest akuta behov 
utan även snabbt kommer allmänheten i 
Europa till del.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att bidra till målen i 
Horisont 2020, särskilt genom att ta itu 
med samhällsutmaningar på ett sätt som 
kompletterar andra initiativ på området.

EIT kommer att bidra till målen i 
Horisont 2020, särskilt genom att ta itu 
med samhällsutmaningar på ett sätt som 
kompletterar andra initiativ på området.
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Inom Horisont 2020 kommer EIT att bidra 
till målet om att ta itu med 
samhällsutmaningar, men enligt metoden 
med skarvfri samverkan kring flera mål ska 
EIT också bidra till målet om industriellt 
ledarskap och förutsättningar för ökad 
konkurrens genom att stimulera 
resultatinriktat forskning och främja 
grundandet av snabbväxande innovativa 
småföretag. Slutligen ska EIT bidra till 
skapandet av en vetenskaplig bas av hög 
kvalitet genom att främja 
gränsöverskridande rörlighet över 
disciplins-, sektors- och nationsgränser och 
genom att arbeta in företagsamhet och 
risktagande i innovativa masters- och 
doktorsexamina. EIT kommer på så sätt att 
avsevärt bidra till förutsättningarna för att 
förverkliga EU-forskningens 
innovationspotential och till 
färdigställandet av det europeiska området 
för forskning.

Inom Horisont 2020 kommer EIT att bidra 
till målet om att ta itu med 
samhällsutmaningar, men enligt metoden 
med skarvfri samverkan kring flera mål ska 
EIT också bidra till målet om industriellt 
ledarskap och förutsättningar för ökad 
konkurrens genom att stimulera 
resultatinriktat forskning och främja 
grundandet av snabbväxande innovativa 
småföretag. Slutligen ska EIT bidra till 
skapandet av en vetenskaplig bas av hög 
kvalitet genom att främja 
gränsöverskridande rörlighet över 
disciplins-, sektors- och nationsgränser och 
genom att arbeta in företagsamhet och 
risktagande i innovativa masters- och 
doktorsexamina. EIT bör stödja samarbete 
och rörlighet över gränser och sektorer 
inom forskning och innovation mellan 
universitet, forskningsinstitutioner och 
näringslivet. EIT kommer att skapa en 
gemensam plattform för utbyte av 
innovation och kunskap, vilket bidrar till 
att stödja områden som inte direkt deltar i 
en KI-grupp, och i ett längre perspektiv 
till att uppnå prioriteringarna för 
ramprogrammet Horisont 2020. Det 
behövs en särskild prioritering som anger 
hur EIT ska fungera inom ramen för 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer på området 
forskning och innovation, så att god 
gemenskapspraxis kan spridas. EIT 
kommer på så sätt att avsevärt bidra 
till förutsättningarna för att förverkliga 
EU-forskningens innovationspotential och 
till färdigställandet av det europeiska 
området för forskning.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom tillför EIT en fullvärdig Dessutom tillför EIT en fullvärdig 
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utbildningsdel till EU:s forsknings- och 
innovationspolitik. Genom innovativ, 
företagsinriktad utbildning spelar det en 
viktig roll för att överbrygga gapet mellan 
forsknings- och innovationsramen och 
utbildningspolitiken, och ger den 
långsiktighet som krävs för att utverka
varaktiga förändringar inom den högre 
utbildningen. EIT leder bland annat genom 
nya, tvärvetenskapliga och 
interdisciplinära, EIT-märkta examina 
samarbetet i riktning mot utbildning för 
innovation med tydliga bieffekter på EU:s 
bredare satsning på modernisering av den 
högre utbildningen och stöder därigenom 
det europeiska området för högre 
utbildning.

utbildningsdel till EU:s forsknings- och 
innovationspolitik, då det är det enda 
verktyget inom Horisont 2020 som starkt 
betonar utbildningsaspekten, bland annat 
genom öppen tillgång till 
forskningspublikationer. EIT bör därför 
se till att KI-gruppernas masters- och 
doktorsutbildningar är ordentligt 
finansierade. Genom innovativ, 
företagsinriktad utbildning spelar det en 
viktig roll för att överbrygga gapet mellan 
forsknings- och innovationsramen och 
utbildningspolitiken, och ger den 
långsiktighet som krävs för att utverka nya 
sätt att anpassa den högre utbildningen till 
de krav som kommer att ställas av 
respektive samhällen. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att 
universitet och andra högre 
utbildningsinstitutioner har tillräcklig 
finansiering. Detta garanterar att det 
råder likvärdiga förutsättningar för 
institutioner som siktar mot att uppnå 
högsta europeiska standard. Samtidigt 
kommer stödet att upprätthållas för 
forsknings- och utbildningsinstitutioner 
som redan har status som 
spetskompetenscentrum. EIT leder bland 
annat genom nya, tvärvetenskapliga och 
interdisciplinära, EIT-märkta examina 
samarbetet i riktning mot utbildning för 
innovation med tydliga bieffekter på 
EU:s bredare satsning på modernisering av 
den högre utbildningen, samtidigt som den 
europeiska högre utbildningens 
humanistiska tradition upprätthålls, och 
stöder därigenom det europeiska området 
för högre utbildning.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns dessutom möjligheter för Det finns dessutom möjligheter för 
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ömsesidigt stärkande samverkan med EU:s 
sammanhållningspolitik när det gäller 
kopplingarna mellan innovationens lokala 
och globala aspekter.
Samlokaliseringscentrumen möjliggör 
gränsöverskridande samarbete inom och 
utanför KI-gruppernas nätverk och har 
goda utsikter att bygga vidare på och 
utnyttja olika finansieringssystem från sina 
respektive regioner.
Samlokaliseringscentrumen har stor 
betydelse för att stärka KI-gruppernas 
lokal-globala kopplingar, bl.a. genom nära 
samarbete med de regionala myndigheterna 
och då särskilt de som utformar och 
genomför regionala innovationsstrategier 
för smart specialisering (RIS3).
Kopplingen mellan KI-grupper och lokala 
klusterorganisationer kan stärkas genom att 
de små och medelstora företagen deltar 
mer i KI-gruppernas verksamhet. Även om 
möjligheterna till synergieffekter är olika 
beroende på KI-gruppens 
verksamhetsområde, förefaller ett antal 
initiativ och program på EU-nivå särskilt 
intressanta för samarbete och samordning.
Eftersom själva grundtanken med EIT och 
KI-grupperna är att tillföra mervärde till 
befintlig europeisk kvalitet, ska nuvarande 
och framtida KI-grupper försöka utnyttja 
dessa synergieffekter så mycket som 
möjligt. KI-grupperna kommer att tillföra 
mervärde till initiativ som eventuellt redan 
finns på de berörda områdena, bl.a. initiativ 
för gemensam programplanering, 
europeiska innovationspartnerskap och 
offentlig-privata partnerskap.

ömsesidigt stärkande samverkan med EU:s 
sammanhållningspolitik när det gäller 
kopplingarna mellan innovationens lokala 
och globala aspekter.
Samlokaliseringscentrumen möjliggör 
regionöverskridande och 
gränsöverskridande samarbete inom och 
utanför KI-gruppernas nätverk och har 
goda utsikter att bygga vidare på och 
utnyttja olika finansieringssystem från sina 
respektive regioner.
Samlokaliseringscentrumen har stor 
betydelse för att stärka KI-gruppernas 
lokal-globala kopplingar, bl.a. genom nära 
samarbete med de regionala myndigheterna 
och då särskilt de som utformar och 
genomför regionala innovationsstrategier 
för smart specialisering (RIS3).
Kopplingen mellan KI-grupper och lokala 
klusterorganisationer kan stärkas genom att 
de små och medelstora företagen deltar 
mer i KI-gruppernas verksamhet. Även om 
möjligheterna till synergieffekter är olika 
beroende på KI-gruppens 
verksamhetsområde, förefaller ett antal 
initiativ och program på EU-nivå särskilt 
intressanta för samarbete och samordning.
Eftersom själva grundtanken med EIT och 
KI-grupperna är att tillföra mervärde till 
befintlig europeisk kvalitet, ska nuvarande 
och framtida KI-grupper försöka utnyttja 
dessa synergieffekter så mycket som 
möjligt. KI-grupperna kommer att tillföra 
mervärde till initiativ som eventuellt redan 
finns på de berörda områdena, bl.a. initiativ 
för gemensam programplanering, 
europeiska innovationspartnerskap och 
offentlig-privata partnerskap. Man ska 
skapa säkerhetssystem för att undvika 
dubbel finansiering (75 procent av 
finansieringen kommer från privata, 
offentliga och regionala källor, inbegripet 
från andra EU-program och från 
sammanhållningspolitiken). Man bör 
undvika att minska finansieringen av 
andra program som rör utbildning.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Initiativ för gemensam programplanering 
är viktiga redskap för att råda bot på 
splittring inom forskningen, och de torde 
tjäna som startpunkt för en alleuropeisk 
forskningsbas av KI-grupper. KI-grupperna 
kan i sin tur påskynda och främja 
utnyttjande av resultat av offentlig 
forskning av hög kvalitet som samlats 
inom initiativ för gemensam 
programplanering och på så sätt motverka 
splittring inom innovationen.
Gemensamma teknikinitiativ och de 
nyinrättade offentlig-privata partnerskapen 
ger plattformar för främjande av storskalig, 
industriell forskning och stärker 
utvecklingen av central teknik.
KI-grupperna kan bidra till att katalysera 
dessa stora forskningsinvesteringar för att 
stärka tekniköverföring och 
kommersialisering och ta fram nya projekt 
inom befintliga företag i samarbete med 
företagarbegåvningar. Genom sin 
inriktning på kunskapstriangeln kan EIT 
komplettera Europeiska forskningsrådets 
mer spetsinriktade satsningar på 
forskningsfronten genom att behandla hela 
innovationskedjan från idé till tillämpning 
och utnyttjande och skapa ytterligare
möjligheter inom innovation och kontakter 
med företagande för Marie Curie-forskare 
och studenter inom Erasmus för alla.

Initiativ för gemensam programplanering 
är viktiga redskap för att råda bot på 
splittring inom forskningen, och de torde 
tjäna som startpunkt för en alleuropeisk 
forskningsbas av KI-grupper. KI-grupperna 
kan i sin tur påskynda och främja 
utnyttjande av resultat av offentlig 
forskning av hög kvalitet som samlats 
inom initiativ för gemensam 
programplanering och på så sätt motverka 
splittring inom innovationen.
Gemensamma teknikinitiativ och de 
nyinrättade offentlig-privata partnerskapen 
ger plattformar för främjande av storskalig, 
industriell forskning och stärker 
utvecklingen av central teknik. KI-
grupperna kan bidra till att katalysera dessa 
stora forskningsinvesteringar för att stärka 
tekniköverföring och kommersialisering 
och ta fram nya projekt inom befintliga 
företag i samarbete med 
företagarbegåvningar. Genom sin 
inriktning på kunskapstriangeln kan EIT 
komplettera Europeiska forskningsrådets 
mer spetsinriktade satsningar på 
forskningsfronten genom att behandla hela 
innovationskedjan från idé till tillämpning 
och utnyttjande och samtidigt säkra 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet genom att skapa nya
möjligheter för forskare inom ramen för 
Maria Skłodowska–Curie-programmet.
På ett lämpligt sätt kommer EIT att 
utnyttja Europas intellektuella kapital 
med avsikten att skaffa ny kompetens 
inom innovation och kontakter med 
företagande tack vare samordning med 
programmet Erasmus för alla.
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med ledning av dessa erfarenheter är 
EIT:s syfte att befästa och vidareutveckla 
sin uppgift som investerare som fostrar och 
skapar möjligheter för högkvalitativa 
befintliga forskningscentrum, företag och 
högskolor i EU att samlas och främja deras 
långsiktiga systematiska samarbete i form 
av KI-grupper.

Med ledning av dessa erfarenheter är 
EIT:s syfte att befästa och vidareutveckla 
sin uppgift som investerare som fostrar och 
skapar möjligheter för högkvalitativa 
befintliga forskningscentrum, företag och 
högskolor i EU att samlas och främja deras 
långsiktiga systematiska samarbete i form 
av KI-grupper. Med detta i åtanke bör 
man lansera informationskampanjer som 
utnyttjar alla relevanta 
kommunikationsmetoder och 
kommunikationskanaler för att se till att 
både universiteten och studenterna har 
tillgång till tillräckligt med information 
om EIT:s och KI-gruppernas 
funktionssätt och verksamhetsområde.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KI-grupperna bör inte bara bygga vidare på 
sina partners befintliga forskningsbas, utan 
ska också vara föregångare när det gäller 
att främja och förverkliga EIT:s uppdrag 
inom utbildning. Målet är att utbilda och 
förse begåvade människor med de 
färdigheter, kunskaper och attityder de 
behöver i en global kunskapsekonomi.
Därför främjar EIT bl.a. EIT-märkta 
examina och övervakar kvaliteten på dem 
och att de genomförs enhetligt av de olika 
KI-grupperna. I detta sammanhang 
används ömsesidiga utvärderingar och 
expertutvärderingar i stor omfattning, 
samtidigt som en dialog med nationella 
organ och kvalitetssäkringsorgan byggs 

KI-grupperna bör inte bara bygga vidare på 
sina partners befintliga forskningsbas, utan 
ska också vara föregångare när det gäller 
att främja och förverkliga EIT:s uppdrag 
inom utbildning. Målet är att utbilda och 
förse begåvade människor med de 
färdigheter, kunskaper och attityder de 
behöver i en global kunskapsekonomi.
Därför främjar EIT bl.a. EIT-märkta 
examina och övervakar kvaliteten på dem 
och att de genomförs enhetligt av de olika 
KI-grupperna. I detta sammanhang 
kommer en rad kvalitetskriterier att 
tillämpas av KI-grupperna på EIT-märkta 
utbildningsintyg (dvs. i enlighet med 
Bolognaprocessen, entreprenörskap, 
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upp. På så sätt stärks de EIT-märkta 
kvalifikationernas nationella och 
internationella erkännande, samtidigt som 
deras globala attraktionskraft ökar och en 
utgångspunkt för internationellt samarbete 
byggs upp. Framöver kommer 
KI-grupperna att uppmuntras att vidga sin 
utbildning bortom masters- och 
doktorsexamina och erbjuda ett större 
utbud av utbildningsformer för att 
tillgodose fler innovativa 
yrkesutvecklingsverksamheter, t.ex. 
utbildning av företagsledare, 
skräddarsydda kurser och sommarkurser.
För att öka genomslaget på 
KI-gruppernas utbildning och nå bredare 
målgrupper kan KI-grupperna eventuellt 
överväga att som pilotprojekt ta fram 
moduler för utbildning på grundnivå eller 
paket avsedda för grundskola och 
gymnasium.

möjliggöra för en rörlighet mellan olika 
sektorer av forskarvärlden och industrin) 
så att en hög akademisk standard 
upprätthålls och att de europeiska 
universitetens rykte och prestige i 
slutändan säkerställs. Dessutom kommer
ömsesidiga utvärderingar och 
expertutvärderingar att användas i stor 
omfattning, samtidigt som en dialog med 
nationella organ och kvalitetssäkringsorgan 
byggs upp. På så sätt stärks de EIT-märkta 
kvalifikationernas nationella och 
internationella erkännande, samtidigt som 
deras globala attraktionskraft ökar och en 
utgångspunkt för internationellt samarbete 
byggs upp. Framöver kommer 
KI grupperna att uppmuntras att vidga sin 
utbildning bortom masters- och 
doktorsexamina och erbjuda ett större 
utbud av utbildningsformer för att 
tillgodose fler innovativa 
yrkesutvecklingsverksamheter, t.ex. 
utbildning av företagsledare,
skräddarsydda kurser och sommarkurser.
Universiteten ska fortsatt behålla en 
akademisk frihet när det gäller kunskap 
och forskning och, genom att hitta 
synergier med affärsintresse, vara noga 
med att skydda sina individuella 
läroplaner.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.1 – stycke 5 – punktsats 2a (ny) (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Etablera kriterier för EIT-märkta 
utbildningsintyg för att garantera deras 
akademiska giltighet och höga standard.
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.1 – stycke 5 – punktsats 3 (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Inrätta ett system med ömsesidig 
utvärdering av EIT-märkta kvalifikationer 
och föra dialog med nationella och 
internationella kvalitetssäkringsorgan.

• Aktivt säkerställa samstämmighet och 
likvärdighet i EIT genom att inrätta ett 
system med ömsesidig granskning av 
EIT-märkta kvalifikationer och föra en 
dialog med nationella och internationella 
kvalitetssäkringsorgan.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.1 – stycke 5 – punktsats 4 (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• uppmuntra KI-grupperna att ta fram ett 
större utbud av utbildningsformer.

• uppmuntra KI-grupperna att ta fram ett 
större utbud av utbildningsformer, särskilt
sådana som är utformade för att ge 
KI-grupperna möjlighet att dela med sig 
av sina kunskaper till institutioner som 
kan vara intresserade av att delta i 
framtida KI-grupper och öka 
kännedomen om dessa 
utbildningsprogram.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.1 – stycke 5 – punktsats 4a (ny) (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Bjuda in KI-grupperna att ge studenter 
relevant information om erkännandet av 
examen från en annan medlemsstat.
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Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.1 – stycke 5 – punktsats 4b (ny) (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Identifiera gemensamma 
godkännandeförfaranden för 
utbildningsbevis på europeisk nivå.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ytterligare öka genomslaget och 
uppmuntra till innovation med avseende på 
nya samhällsproblem kommer EIT att 
successivt utöka sitt innehav av 
KI-grupper. Genom ett stegvis inrättande 
av nya KI-grupper kommer EIT att se till 
att erfarenheterna av tidigare omgångar 
verkligen beaktas och att KI-grupper bara 
inrättas där det finns en tydlig 
innovationspotential och kvalitet i 
världsklass att bygga vidare på. Åren 
2014–2020 kommer därför nya KI-grupper 
att inrättas i två omgångar med tre nya 
grupper 2014 och 2018 vilket innebär totalt 
nio KI-grupper 2014–2020 och 40–50 nya 
samlokaliseringscentrum i EU. Eventuellt 
anordnas ett nytt urval av KI-grupper 2018 
med utgångspunkt i en grundlig 
utvärdering av EIT och befintliga 
KI-grupper, bl.a. i form av en bedömning 
av KI-gruppernas ekonomiska och 
samhälleliga genomslag och EIT:s bidrag 
till att stärka EU:s och medlemsstaternas 
innovationskapacitet, samt resultaten av 
utvärderingen av Horisont 2020.

För att ytterligare öka genomslaget och 
uppmuntra till innovation med avseende på 
nya samhällsproblem kommer EIT att 
successivt utöka sitt innehav av 
KI-grupper. Genom ett stegvis inrättande 
av nya KI-grupper kommer EIT att se till 
att erfarenheterna av tidigare omgångar 
verkligen beaktas och att KI-grupper bara 
inrättas inom tematiska områden där det 
finns en tydlig innovationspotential och
där detta får en stor social betydelse samt
kvalitet i världsklass att bygga vidare på.
Åren 2014–2020 kommer därför nya 
KI-grupper att inrättas i två omgångar med 
tre nya grupper 2014 och 2018 vilket 
innebär totalt nio KI-grupper 2014–2020 
och 40–50 nya samlokaliseringscentrum i 
EU. Eventuellt anordnas ett nytt urval av 
KI-grupper 2018 med utgångspunkt i en 
grundlig utvärdering av EIT och befintliga 
KI-grupper, bl.a. i form av en bedömning 
av KI-gruppernas ekonomiska och 
samhälleliga genomslag och EIT:s bidrag 
till att stärka EU:s och medlemsstaternas 
innovationskapacitet, samt resultaten av 
utvärderingen av Horisont 2020.
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Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya kunskaps- och innovationsgrupper ska 
inrättas på områden där det finns stora 
samhällsutmaningar med 
innovationspotential. EIT bidrar därigenom 
till EU:s övergripande politiska mål, 
särskilt målen för Horisont 2020, där en 
rad samhällsutmaningar samt 
möjliggörande och industriell teknik
anges. Målet är att inrätta KI-grupper på 
områden som på grund av sin omfattning 
och komplexa karaktär bara kan hanteras 
med ett ämnesövergripande, 
gränsöverskridande och tvärsektoriellt 
tillvägagångssätt. Valet av ämnesområde 
bygger därför på en ingående bedömning 
av huruvida en KI-grupp verkligen kan 
tillföra något mervärde och inverka positivt 
på samhället och ekonomin.

Nya kunskaps- och innovationsgrupper ska 
inrättas på tematiska områden där det finns 
stora samhällsutmaningar med 
innovationspotential. EIT bidrar därigenom 
till EU:s övergripande politiska mål, 
särskilt målen för Horisont 2020, där en 
rad samhällsutmaningar anges. Målet är att 
inrätta KI-grupper på områden som på 
grund av sin omfattning och komplexa 
karaktär bara kan hanteras med ett 
ämnesövergripande, gränsöverskridande 
och tvärsektoriellt tillvägagångssätt. Valet 
av ämnesområde bygger därför på en 
ingående bedömning av huruvida en 
KI-grupp verkligen kan tillföra något 
mervärde och inverka positivt på samhället 
och ekonomin. Tilldelning av medel till 
nya KI-grupper ska göras på ett 
konkurrensutsatt sätt och med hänsyn till 
projektens kvalitet och potential, samtidigt 
som man ser till att varje KI-grupp får 
tillräcklig finansiering för att kunna 
tillföra med innovation i praktiken.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 3 – punktsats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Kräva tvärvetenskapliga förhållningssätt 
och utveckling av nya former av utbildning 
över ämnesgränserna.

• Kräva tvärvetenskapliga förhållningssätt 
och uppmuntra universiteten att utveckla
nya former av utbildning över 
ämnesgränserna.
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Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av de ämnesområden som 
föreslogs i EIT:s utkast och de berörda 
parternas synpunkter visade tydligt att 
fördelarna med en KI-grupp varierade 
mellan ämnesområdena. Därför valdes ett 
antal ämnesområden bort fullständigt, 
medan andra formulerades om för att bättre 
motsvara de europeiska och globala 
förhållandena.

Bedömningen av de ämnesområden som 
föreslogs i EIT:s utkast och de berörda 
parternas synpunkter visade tydligt att 
fördelarna med en KI-grupp varierade 
mellan ämnesområdena. Därför valdes ett 
antal ämnesområden bort fullständigt, 
medan andra formulerades om för att bättre 
motsvara de europeiska och globala 
förhållandena. En regelbunden 
bedömning av utvecklingen av 
forskningspotential och den eventuella 
uppkomsten av en ny innovationsdynamik 
bör beaktas för framtida KI-grupper i 
sektorer som ännu inte uppmärksammats 
men som uppfyller kriterierna (som 
exempelvis sjöfarten).

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ämnesområden utpekades som 
dem där en ny KI-grupp har störst 
potential att tillföra mervärde till befintlig 
verksamhet och stärka innovationen:

Följande ämnesområden utpekades som 
områden där en ny KI-grupp kan tillföra 
mervärde till befintlig verksamhet och 
stärka innovationen. Listan är dock endast 
vägledande när det gäller tematiska 
områden som slutligen väljs ut för 
framtida KI-grupper:
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Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För den andra omgången 2018 kommer de 
återstående ämnesområdena (rörlighet i 
städer, tillverkning med mervärde och 
smarta, säkra samhällen) att övervägas, 
med hänsyn tagen till nya, oförutsedda 
utmaningar som kan dyka upp framöver.

För den andra omgången 2018 kan de 
återstående ämnesområdena från listan 
ovan (rörlighet i städer, tillverkning med 
mervärde och smarta, säkra samhällen) 
komma att övervägas tillsammans med 
andra områden, vilka tar hänsyn till nya, 
oförutsedda utmaningar som kan dyka upp 
framöver.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
humanioras roll i den högre utbildningen, 
eftersom den på ett betydande sätt bidrar 
både till det ekonomiska livet och till 
främjandet av den europeiska kulturen 
och det europeiska kulturarvet. I det 
avseendet får humaniora inte förbises när 
man väljer tematiska områden för 
framtida KI-grupper.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 10 – punktsats 1a (ny) (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Samråda fullt ut med alla intressenter, 
inbegripet – vid sidan av universitet, 
företag, entreprenörer och 
forskningscentrum – civilsamhället, 
lokala regeringar och relevanta icke-
statliga organisationer, innan man 
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bestämmer sig för de tematiska områden 
som ska omfattas av den tredje vågen av 
KI-grupper 2018.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 10 – punktsats 1b (ny) (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Bruka alla krafter på att se till att så 
många potentiellt intresserade parter som 
möjligt görs medvetna om 
urvalsförfarandet till framtida 
KI-grupper. Potentiella intresserade 
parter ska ges all nödvändig information 
som de behöver för att grundligt överväga 
vilka eventuella bidrag de kan lämna. I 
det avseendet ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de områden och 
regioner från vilka det ännu inte finns 
några deltagare i de befintliga 
KI-grupperna.

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.2 – stycke 10 – punktsats 2a (ny) (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Se till att de sociala aspekterna blir ett
övergripande kriterium inom 
KI-grupperna och mer synliga i varje 
samhällsutmaning.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I inledningsskedet fokuserade EIT främst I inledningsskedet fokuserade EIT främst 
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på att bygga upp KI-grupperna. Det är 
visserligen ett mål för EIT att stärka 
befintliga centrum med hög kvalitet, men 
man måste också se till att skapa mervärde 
för de delar av EU som inte direkt deltar i 
KI-grupperna. Därför måste EIT aktivt 
främja spridning av bra lösningar för 
integration av kunskapstriangeln så att en 
gemensam kultur för innovation och 
kunskapsspridning växer fram.

på att bygga upp KI-grupperna. Det är 
visserligen ett mål för EIT att stärka 
befintliga – eller att uppmuntra skapandet 
av nya – centrum med hög kvalitet, men 
man måste också se till att skapa mervärde 
för de delar av EU som inte direkt deltar i 
KI-grupperna. Vidare är det nödvändigt 
att EIT blir mer synligt för medlemsstater 
som ännu inte är engagerade i 
KI-grupperna, framför allt dem som har 
mindre erfarenhet av sådana former av 
gemensamma satsningar. 
Kompetenskriteriet samt 
subsidiaritetsprincipen ska alltid gälla. 
Därför måste EIT aktivt främja spridning 
av bra lösningar för integration av 
kunskapstriangeln, till exempel 
offentliggörande av forskningsresultat 
och öppen forskning, så att en gemensam 
kultur för innovation och 
kunskapsspridning växer fram.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT måste framöver arbeta för att göra 
erfarenheterna från KI-grupperna 
begripliga och reproducerbara och bygga in 
dem i en kultur som kan fungera som 
föredöme i och utanför Europa. Genom att 
kartlägga, analysera och sprida bra 
lösningar och nya styrnings- och 
finansieringsformer från KI-grupperna 
strävar EIT efter att se till att den kunskap 
som skapats inom EIT och KI-grupperna 
sprids och utnyttjas till båtnad för 
människor och institutioner, även för dem 
som inte direkt deltar i en KI-grupp.

EIT måste framöver arbeta för att göra 
erfarenheterna från KI-grupperna 
begripliga och reproducerbara och bygga in 
dem i en kultur som kan fungera som 
föredöme i och utanför Europa. Genom att 
kartlägga, analysera och sprida bra 
lösningar och nya styrnings- och 
finansieringsformer från KI-grupperna 
strävar EIT efter att se till att den kunskap 
som skapats inom EIT och KI-grupperna 
sprids och utnyttjas till båtnad för 
medborgare, privata enheter och 
institutioner, även för dem som inte direkt 
deltar i en KI-grupp.
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Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kan ha en avgörande roll för att 
sammanställa de olika metoder som 
KI-grupperna använder och göra dem 
tillämpbara på områden där 
innovationsförmågan är svag och där man 
inte annars skulle kunna ta vara på 
EIT:s erfarenheter. Sådan utåtriktad 
verksamhet kommer att göra det möjligt att 
se till att fördelarna med EIT leder till 
utvecklad innovationsförmåga på dessa 
områden. Verksamheten kan ge god 
avkastning eftersom den bygger på 
KI-gruppernas arbete.

EIT kan ha en avgörande roll för att 
sammanställa de olika metoder som 
KI-grupperna använder och göra dem 
tillämpbara på tematiska områden där 
innovationsförmågan är svag och där man 
inte annars skulle kunna ta vara på 
EIT:s erfarenheter. Sådan utåtriktad 
verksamhet kommer att göra det möjligt att 
se till att fördelarna med EIT leder till 
utvecklad innovationsförmåga på dessa 
områden. Verksamheten kan ge god 
avkastning eftersom den bygger på 
KI-gruppernas arbete. I det här avseendet 
är det av stor vikt att idén om innovation 
också tillämpas på akademiska områden 
som kan ge upphov till nya idéer och 
koncept och nya materiella bevis som har 
att göra med den europeiska kulturens 
historia och nutid.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begåvade människor är en förutsättning för 
innovationen. En av EIT:s viktigaste 
uppgifter är att ge begåvande människor 
möjlighet att helt och fullt ta vara på sin 
potential och skapa miljöer där de kan 
utvecklas. Genom KI-grupperna bygger 
EIT upp sådana miljöer, men man behöver 
komplettera dem med strategier för att 
attrahera och inkludera spetsbegåvningar 
från andra håll än inom KI-grupperna.

Begåvade människor är, när de får lämplig 
utbildning och erbjuds arbete under 
inspirerande förhållanden, en 
förutsättning för framgångsrik forskning 
och öppna för innovation. En av 
EIT:s viktigaste uppgifter är att ge 
begåvande människor möjlighet att helt 
och fullt ta vara på sin potential och skapa 
miljöer där de kan utvecklas. Genom 
KI-grupperna bygger EIT upp sådana 
miljöer, men man behöver komplettera 
dem med strategier för att attrahera och 
inkludera spetsbegåvningar från andra håll 
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än inom KI-grupperna.

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom har EIT en viktig uppgift när det 
gäller att attrahera begåvningar från 
världen utanför EU. Genom att bygga upp 
ett starkt varumärke och knyta strategiska 
kontakter med partner från hela världen 
kan EIT öka attraktionskraften hos 
partnerna inom KI-grupperna. EIT bör 
också tillsammans med KI-grupperna ta 
fram en stark internationell strategi, där 
man kartlägger relevanta kontakter och 
potentiella partner och samverkar med 
dem. Här bör EIT och KI-grupperna 
utnyttja befintliga EU-initiativ, såsom 
Erasmus för alla och Marie Curie. EIT kan 
också främja kunskapsspridning, 
mentorskap och bildandet av ett nätverk av 
EIT-alumner.

Dessutom har EIT en viktig uppgift när det 
gäller att attrahera begåvningar från 
världen utanför EU. Genom att bygga upp 
ett starkt varumärke och knyta strategiska 
kontakter med partner från hela världen 
kan EIT öka attraktionskraften hos 
partnerna inom KI-grupperna. EIT bör 
också tillsammans med KI-grupperna ta 
fram en stark internationell strategi, där 
man kartlägger relevanta kontakter och 
potentiella partner och samverkar med 
dem. Här bör EIT och KI-grupperna 
utnyttja befintliga EU-initiativ, såsom 
Erasmus för alla och Marie Curie. Man ska 
se till att EIT kompletterar befintliga 
utbildningar och forskningsprogram 
(Europeiska forskningsrådet, 
gemensamma forskningscentrum, 
europeiska innovationspartnerskap, 
kunskapsallianser etc.). EIT kan också 
främja kunskapsspridning, mentorskap och 
bildandet av ett nätverk av EIT-alumner.
EIT kan också bidra till denna uppgift 
genom att stödja forskningsområden som 
har att göra med europeisk kultur, vilket 
alltid har dragit till sig omvärldens 
intresse.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT och KI-grupperna bör se till att 
vetenskapliga resultat och deras 
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tillämpningar, som härrör från masters-
och doktorsstudier, och sådana som 
uppnås under dess mantel, ska 
offentliggöras i enlighet med detta, för att 
bidra till den internationella akademiska 
dialogen.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 9 – punktsats 1 (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• i samarbete med KI-grupperna grunda ett 
system (EIT fellows) där begåvande
människor från EU och resten av världen 
kan involveras i verksamheten id
KI-gruppernas samlokaliseringscentrum 
under en begränsad tid och på så sätt skapa 
fördelar för både deltagarna och 
KI-gruppen,

• i samarbete med KI-grupperna grunda ett 
system (EIT fellows) där ett heterogent 
tvärsnitt av studenter, forskare, 
akademiker, lärare och entreprenörer 
från alla utbildnings- och affärsområden i 
hela unionen som för närvarande inte är 
engagerade i de befintliga KI-grupperna, 
samt begåvade människor från unionen
och resten av världen, kan involveras i 
verksamheten vid KI-gruppernas 
samlokaliseringscentrum under en 
begränsad tid och på så sätt skapa fördelar 
för både deltagarna och KI-gruppen, och 
hjälpa till att öka medvetenheten om 
KI-gruppernas verksamhet och 
EIT:s synlighet i allmänhet,

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 9 – punktsats 1a (ny) (i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• tillhandahålla en plattform för 
främjande av spetskompetens, samarbete 
och gemensamma projekt för universitet i 
hela unionen,
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Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 9 – punktsats 2 (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• ta i bruk och anpassa ett webbverktyg för 
kunskapsdelning och nätverk inom EIT,

• ta i bruk och anpassa ett webbverktyg för 
kunskapsdelning och nätverk inom EIT.
Detta verktyg ska användas för att 
uppmuntra studenter, forskare, 
akademiker, lärare och entreprenörer som 
för närvarande inte är engagerade i 
KI-grupperna att lära sig om och av det 
arbete som för närvarande görs av de 
befintliga KI-grupperna och planerna för 
framtida omgångar av KI-grupper,

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 9 – punktsats 2a (ny) (i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• utveckla verktyg som underlättar 
identifiering av immateriella rättigheter 
på ett visst område eller vid en 
undersökning, liksom förvärv, avyttring 
eller överlåtelse av rättigheterna, anpassat 
efter det aktuella fallet och aktörernas 
behov,

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 9 – punktsats 4 (inne i rutan)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• systematiskt göra erfarenheterna och 
framgångarna från KI-grupperna 
tillgängliga för innovationskretsar i och 
utanför EU, t.ex. genom en öppen databas 
med kursmateriel från EIT:s och 
KI-gruppernas utbildning.

• systematiskt göra erfarenheterna och 
framgångarna från KI-grupperna 
tillgängliga för innovationskretsar i och 
utanför EU genom en öppen databas med 
kursmateriel från EIT:s och KI-gruppernas 
utbildning, som ska göras tillgänglig för 
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universitet och institut för högre 
utbildning i hela unionen.

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.3 – stycke 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen har stärkt sina satsningar på 
att hjälpa EIT inrätta ett sunt, robust och 
resultatinriktat övervakningssystem. Detta 
system ska göra EIT och KI-grupperna 
fullständigt redovisningsskyldiga, 
garantera delresultatens kvalitet, se till att 
verksamheten bidrar till prioriteringarna 
inom Horisont 2020 och möjliggöra 
tillräcklig flexibilitet i KI-gruppernas 
verksamhet. Det ska göra det möjligt för 
EIT att bygga upp en tillförlitlig förmåga 
att samla in och bedöma materialet från 
KI-grupperna, mäta EIT:s måluppfyllelse 
och jämföra EIT och KI-grupperna mot 
föredömliga metoder i Europa och världen.
Systemet ska utformas flexibelt och vid 
behov anpassas till EIT:s och 
KI-gruppernas skiftande och växande 
verksamhet. Efter rekommendationerna 
från den oberoende externa utvärderingen 
och den övergripande övervakningen inom 
Horisont 2020 har kommissionen i 
samarbete med EIT och KI-grupperna 
föreslagit att det inrättas ett resultatinriktat 
övervakningssystem för EIT som inriktas 
på verksamheten på fyra nivåer:

Kommissionen har stärkt sina satsningar på 
att hjälpa EIT inrätta ett sunt, robust och 
resultatinriktat övervakningssystem. Detta 
system ska göra EIT och KI-grupperna 
fullständigt redovisningsskyldiga, 
garantera delresultatens kvalitet, se till att 
verksamheten bidrar till prioriteringarna 
inom Horisont 2020 och möjliggöra 
tillräcklig flexibilitet i KI-gruppernas 
forskning och verksamhet. Det ska göra 
det möjligt för EIT att bygga upp en 
tillförlitlig förmåga att samla in och 
bedöma materialet från KI-grupperna, mäta 
EIT:s måluppfyllelse och jämföra EIT och 
KI-grupperna mot föredömliga metoder i 
Europa och världen. Systemet ska utformas 
flexibelt och vid behov anpassas till 
EIT:s och KI-gruppernas skiftande och 
växande verksamhet. Efter 
rekommendationerna från den oberoende 
externa utvärderingen och den 
övergripande övervakningen inom 
Horisont 2020 har kommissionen i 
samarbete med EIT och KI-grupperna 
föreslagit att det inrättas ett resultatinriktat
övervakningssystem för EIT som inriktas 
på verksamheten på fyra nivåer:

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.3 – stycke 5 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• EIT: för att bedöma EIT:s resultat som ett • EIT: för att bedöma EIT:s resultat som ett 
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effektivt, målinriktat EU-organ, vilket mäts 
i form av stöd till KI-grupperna, 
omfattning och täckning på den utåtriktade 
verksamheten, spridning och internationell 
verksamhet samt förmåga att genomföra 
förenklade förfaranden.

effektivt, målinriktat EU-organ, vilket mäts 
i form av stöd till KI-grupperna, 
omfattning och täckning på den utåtriktade 
verksamheten, spridning och internationell 
verksamhet samt förmåga att genomföra 
förenklade förfaranden samt i form av att 
uppmuntra till skapandet av centrum med 
hög kvalitet som ett sätt att utvidga 
forskning och innovation till hela 
unionen.

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.3 – stycke 5 – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Mellan KI-grupperna: för att övervaka 
alla KI-bidrag till EIT:s strategiska mål, 
som anges i ett särskilt instrument såsom 
en resultattavla för EIT.

• Mellan KI-grupperna: för att övervaka 
alla KI-bidrag till EIT:s strategiska mål, 
som anges i ett särskilt instrument såsom 
en resultattavla för EIT, samt för att 
uppmuntra tvärvetenskaplig forskning 
som ett sätt att stärka och bibehålla nya 
fält inom forskning och innovation.

Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.3 – stycke 5 – punktsats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Enskilda KI-grupper: för att övervaka 
enskilda KI-gruppers resultat med ledning 
av individuella mål och 
prestandaindikatorer enligt den enskilda 
KI-gruppernas verksamhetsplaner.
KI-grupperna har olika affärsmodeller och 
marknader, vilket innebär att olika 
indikatorer krävs för förvaltning av en 
enskild grupp.

• Enskilda KI-grupper: för att övervaka 
enskilda KI-gruppers resultat med ledning 
av individuella mål och 
prestandaindikatorer enligt de enskilda 
KI-gruppernas verksamhetsplaner.
KI-grupperna har olika affärsmodeller och 
marknader, vilket innebär att olika 
indikatorer krävs för förvaltning av en 
enskild grupp. Inrättandet av 
samlokaliseringscentrum som ett sätt att 
utvidga verksamheten och främja idén om 
samarbete på lokal, regional och nationell 



AD\912360SV.doc 27/30 PE489.612v02-00

SV

nivå som ett bidrag till 
EIT:s verksamhetsområden ska dessutom 
uppmuntras.

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgörande i detta avseende är styrelsens 
storlek, sammansättning och rutiner.
Principen om oberoende ledamöter, med 
ett begränsat antal valda ledamöter som 
representerar KI-grupperna, har visat sig 
värdefull och gör det möjligt att samla 
expertis från kunskapstriangelns olika 
sidor. Den första modellen med 18 valda 
ledamöter, plus det nya tillskottet av fyra 
ytterligare företrädare för KI-grupperna, 
har dock visat sina begränsningar. En 
mindre styrelse kommer att leda till 
effektivare beslutsfattande och lägre fasta 
administrativa kostnader. Slutligen kan 
ökad effektivitet uppstå genom att 
EIT:s styrelse går tillbaka till sin 
kärnverksamhet att staka ut den strategiska 
kursen. Dessutom kan den övergripande 
samstämmigheten med andra EU-initiativ 
ökas genom mer samråd med Europeiska 
kommissionen kring EIT:s treåriga 
arbetsprogram. Med hjälp av uppgifterna 
om EIT och KI-grupperna i det treåriga 
arbetsprogrammet kan det bedömas och 
garanteras att verksamheten kompletterar 
andra delar av Horisont 2020 och andra av 
unionens politiska insatser och instrument.
Alla dessa förändringar ingår i det förslag 
till ändring av EIT-förordningen som läggs 
fram samtidigt med detta strategiska 
innovationsprogram.

Avgörande i detta avseende är styrelsens 
storlek, sammansättning och rutiner.
Principen om oberoende ledamöter, med 
ett begränsat antal valda ledamöter som 
representerar KI-grupperna, har visat sig 
värdefull och gör det möjligt att samla 
expertis från kunskapstriangelns olika 
sidor. Den första modellen med 18 valda 
ledamöter, plus det nya tillskottet av fyra 
ytterligare företrädare för KI-grupperna, 
har dock visat sina begränsningar. En 
mindre styrelse kommer att leda till 
effektivare beslutsfattande och lägre fasta 
administrativa kostnader. Slutligen kan 
ökad effektivitet uppstå genom att 
EIT:s styrelse går tillbaka till sin 
kärnverksamhet att staka ut den strategiska 
kursen. Dessutom kan den övergripande 
samstämmigheten med andra EU-initiativ 
ökas genom mer samråd med Europeiska 
kommissionen kring EIT:s treåriga 
arbetsprogram. I detta syfte skulle en 
kommitté av akademiska experter som ger 
värdefullt stöd och värdefull rådgivning 
till styrelsen göra en utomordentlig nytta i 
frågor som främst har att göra med 
akademisk strategi och KI-gruppernas 
utbildningsmetoder, vilkas roll kommer 
att vara att överse programmens innehåll, 
deras kvalitetskriterier och deras sociala 
och kulturella aspekter. Med hjälp av 
uppgifterna om EIT och KI-grupperna i det 
treåriga arbetsprogrammet kan det 
bedömas och garanteras att verksamheten 
kompletterar andra delar av Horisont 2020 
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och andra av unionens politiska insatser 
och instrument. Alla dessa förändringar 
ingår i det förslag till ändring av 
EIT-förordningen som läggs fram 
samtidigt med detta strategiska 
innovationsprogram.

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s huvudkontor kommer att utvecklas 
från sina rent administrativa uppgifter och 
optimera sin operativa verksamhet för att 
lotsa KI-grupperna till maximala resultat 
och sprida bra lösningar så brett som 
möjligt. Om några tjänster och funktioner 
tillhandahålls centralt, inte ute i 
KI-grupperna, kan effektiviteten öka. Även 
om KI-grupperna verkar inom specifika 
ämnen är några element gemensamma, och 
det är här som EIT kan tillföra ett påtagligt 
mervärde. Dessa kunskapsförmedlande 
funktioner kan vara att huvudkontoret t.ex. 
blir informationsförmedlare och 
resurspartner för att främja utbyten och
erfarenhetsspridning mellan KI-grupper,
underlätta kontakterna med 
EU-institutionerna och andra centrala 
organisationer som Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD), eller om specifika övergripande 
frågor såsom rådgivning om immaterialrätt, 
teknik- och kunskapsöverföring, 
jämförelser med internationella bra 
lösningar eller prognoser för att staka ut 
EIT:s och KI-gruppernas kurs mot 
framtiden. EIT och KI-grupperna bör 
gemensamt besluta var dessa uppgifter kan 
lösas effektivast. Här har det oerhört stor 
betydelse att EIT och KI-grupperna inrättar 
fungerande former för systematiskt 
samarbete kring övergripande frågor.

EIT:s huvudkontor kommer att utvecklas 
från sina rent administrativa uppgifter och 
optimera sin operativa verksamhet för att 
lotsa KI-grupperna till maximala resultat 
och sprida bra lösningar så brett som 
möjligt. Om några tjänster och funktioner 
tillhandahålls centralt, inte ute i 
KI-grupperna, kan effektiviteten öka. Även 
om KI-grupperna verkar inom specifika 
ämnen är några element gemensamma, och 
det är här som EIT kan tillföra ett påtagligt 
mervärde. Dessa kunskapsförmedlande 
funktioner kan vara att huvudkontoret t.ex. 
blir informationsförmedlare och 
resurspartner för att främja utbyten, 
öppenhet och tillgängliggörande av 
information (särskilt på området 
industriella äganderätter), utveckla 
erfarenhetsspridningen mellan KI-grupper
samt underlätta kontakterna med 
EU-institutionerna och andra centrala 
organisationer som Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD). EIT kan på så vis ägna sig åt
specifika övergripande frågor såsom 
rådgivning om öppen forskning, 
forskningssamverkan, lagstiftning om
immaterialrätt och om konkurrens, teknik-
och kunskapsöverföring, jämförelser med 
internationella bra lösningar eller 
prognoser för att staka ut EIT:s och 
KI-gruppernas kurs mot framtiden. EIT 
och KI-grupperna bör gemensamt besluta 
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var dessa uppgifter kan lösas effektivast.
Här har det oerhört stor betydelse att EIT 
och KI-grupperna inrättar fungerande 
former för systematiskt samarbete kring 
övergripande frågor.

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 2 – punkt 4 – stycke 1 – punktsats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Den främjar internationellt 
utvecklingssamarbete i syfte att förbättra 
livsmedelsproduktionen och höja nivån 
och kvaliteten inom livsmedelssektorn.

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På liknande sätt kan KI-gruppen också 
samråda med programmet för 
konkurrenskraft och innovation, närmare 
bestämt projekten för 
marknadsintroduktion och miljöinnovation 
där materialåtervinning är ett prioriterat 
område. Erfarenheterna kommer att föras 
vidare i Horisont 2020 inom 
samhällsutmaningarna klimatåtgärder, 
resurseffektivitet och hållbar 
råvaruförsörjning.

På liknande sätt kan KI-gruppen också 
samråda med programmet för 
konkurrenskraft och innovation, närmare 
bestämt projekten för 
marknadsintroduktion och miljöinnovation 
där materialåtervinning är ett prioriterat 
område. Erfarenheterna kommer att föras 
vidare i Horisont 2020 inom 
samhällsutmaningarna klimatåtgärder, 
resurseffektivitet och hållbar 
råvaruförsörjning, för att främja 
användandet av material som ger bättre 
motståndskraft mot tidens tand på 
kulturarvet.
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