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Ändringsförslag 34
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) EIT:s långsiktiga prioriteringsområden 
bör fastställas i SIP, med en bedömning av 
de socioekonomiska konsekvenserna och 
möjligheten att skapa det bästa mervärdet i 
fråga om innovation. I SIP bör resultaten 
från övervakningen och utvärderingen av 
EIT beaktas.

(2) EIT:s långsiktiga prioriteringsområden 
bör fastställas i SIP, med en bedömning av 
de ekonomiska och sociala
konsekvenserna och möjligheten att skapa 
det bästa mervärdet i fråga om innovation. 
I SIP bör resultaten från övervakningen 
och utvärderingen av EIT beaktas.

Or. ro

Ändringsförslag 35
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Spetskompetensen inom högre 
utbildning, forskning och innovation är 
fortfarande splittrad, även om den finns i 
hela EU. Mer strategiskt samarbete 
mellan länder, sektorer och discipliner är 
nödvändigt för att skapa tillräcklig kritisk 
massa i kunskapstriangeln. I centrum för 
EIT står ett centralt innovationsbegrepp 
som styrs av samhällsutmaningar – med 
inriktning på utbildning, teknisk och 
produktorienterad innovation samt 
flexibilitet.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 1, PE489.613v01-00)
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Ändringsförslag 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2 a) EIT och KI-grupperna bör främja 
starka synergier och komplementaritet 
med strukturfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 37
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) EIT:s syfte är att bidra till att uppnå 
Europa 2020-målen genom att göra 
utbildning, forskning och innovation 
större än summan av dess delar, och 
stimulera hållbar utveckling, 
konkurrenskraft, arbetstillfällen och 
tillväxt i Europa. Det strategiska 
innovationsprogrammet (SIP) bidrar till 
dessa mål, samtidigt som programmet kan 
skapa instrument som bygger på
samhällsutmaningarna inom 
Horisont 2020.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 4, PE489.613v01-00)

Ändringsförslag 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera
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Förslag till beslut
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) EIT bör främja ett vidgat deltagande 
för att sprida spetskompetens i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 39
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) EIT är för dessa ändamål det mest 
effektiva EU-organet när det gäller att 
handskas med nya, framväxande behov, 
finna innovativa lösningar och förstärka 
deras inverkan på samhället. Genom att 
verka i en anda av flexibilitet och 
redovisningsskyldighet och helhjärtat 
stödja öppenhet, insyn och utåtriktning 
kan EIT aktivt underlätta för samhället i 
stort att ta till sig nya innovationer.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 6, PE489.613v01-00)

Ändringsförslag 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En första omgång bestående av tre KI-
grupper med förutbestämda teman 
kommer att startas under 2014 – en grupp 
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med inriktning på Livsmedel för 
framtiden, en för aktivt åldrande och en 
KI-grupp för råvaror. En andra omgång 
med tre KI-grupper är planerad till 2018 
enligt en öppen metod. Även om EIT:s 
styrelse kommer att beakta de tre 
ämnesområden som kommissionen har 
föreslagit för 2018 har EIT frihet att 
föreslå och välja nya ämnesområden 
genom att rådfråga berörda parter och 
enligt en konkurrensbetonad och öppen 
urvalsprocess, för att välja nya 
ämnesområden och motsvarande KI-
grupper.

Or. en

(Med hänvisning till PE489.613v01-00 , ändringsförslag 11, led 5.)

Ändringsförslag 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s forsknings- och innovationsanslag 
är av avgörande betydelse och bör 
utnyttjas för att skapa en hävstångseffekt. 
EIT ska locka till sig ytterligare 
finansiering genom att främja en 
flerfondsstrategi och stärka banden 
mellan ETI och strukturfonderna. ETI 
bör utfärda ett ”kvalitetssigill” till positivt 
utvärderade projekt som inte har kunnat 
få finansiering på annat sätt på grund av 
budgetrestriktioner. Nationella och 
strukturella fonder kan utnyttjas i 
samarbete med EIT, för att ge avkastning 
och installationsbidrag till utexaminerade 
från EIT.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spetskompetens ska vara EIT:s främsta 
drivkraft. Ett vidgat deltagande ska 
främjas för att stimulera spetskompetens i 
hela Europa, inklusive begreppet 
”spetsforskningstrappa” som gör det 
möjligt för oss att skapa förutsättningar 
för små enheter med kompetens under 
utveckling att delta, exempelvis små 
forskargrupper och mycket innovativa 
nystartade företag.

Or. en

Ändringsförslag 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska stimulera skapandet av hållbara 
innovativa nya företag och 
avknoppningar och öka antalet 
forskarstuderande i syfte att förbättra 
genomförandet av dess resultat.

Or. en

Ändringsförslag 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
EIT:s huvudkontor

EIT:s huvudkontor ligger i Budapest, 
Ungern.

Or. en

Motivering

Avtalet mellan EIT och den ungerska regeringen undertecknades 2010, referensnummer: 
2010/CLXVI. Till följd av avtalet står värdlandet Ungern för en del av de administrativa 
kostnaderna, genom att kontorslokaler tillhandahålls kostnadsfritt till slutet av 2030 och 
genom ett årligt bidrag på 1,5 miljoner euro till personalkostnaderna fram till slutet av 2015.

Ändringsförslag 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
EIT och andra EU-instrument

KI-grupperna är ett exempel på ett viktigt 
och unikt inslag i en alleuropeisk 
innovationsstrategi. Gemensamma 
teknikinitiativ, offentlig-privata 
partnerskap, initiativ för gemensam 
programplanering, europeiska 
innovationspartnerskap och liknande 
(framtida) plattformar för att främja 
storskalig, industriinitierad forskning 
uppmanas samordna arbetet med EIT 
enligt innovationsstrategin, eller om de så 
beslutar, ansluta sig till KI-grupper som 
associerade partner eller till och med på 
mer djupgående sätt. 
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Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 16 (nytt), PE489.613v01-00)

Ändringsförslag 46
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Artikel 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
Kunskaps- och innovationsgrupperna 

(KI-grupperna)
EIT ska vara KI-gruppernas partner fram 
till dess att EIT beslutar att KI-grupperna 
är tillräckligt självförsörjande efter en 
preliminär tidsperiod på mellan 7 och 15 
år.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 11, led 6, PE489.613v01-00)

Motivering

Det vore olämpligt för EIT att fortsätta som partner till KI-grupperna efter denna tidsperiod 
med tanke på EIT:s roll som finansiär och övervakare. 

Ändringsförslag 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Senast tre år efter ikraftträdandet ska KI-
grupperna bli föremål för en granskning 
som tar hänsyn till gruppernas europeiska 
mervärde. Om KI-grupperna visar ett 
högre europeiskt mervärde än andra 
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offentlig-privata partnerskap, såsom 
gemensamma teknikinitiativ, vilka 
inrättades inom ramen för Horisont 2020, 
kan rådet och Europaparlamentet besluta 
att omfördela budgeten och anslå 
ytterligare medel till KI-grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 48
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en föränderlig värld vilar Europas väg 
mot framtiden på smart, hållbar tillväxt för 
alla. För att uppnå detta och förbli 
konkurrenskraftigt i den globala 
kunskapsekonomin har den s.k. 
kunskapstriangeln, bestående av forskning, 
undervisning och innovation och samspelet 
dem emellan, utpekats som pådrivande. 
Europeiska unionen har därför agerat och 
utsett dessa områden till prioriteringar i 
strategin Europa 2020. Prioriteringarna 
kommer att genomföras bl.a. i form av 
flaggskeppsinitiativen Innovationsunionen 
och Unga på väg, som utgör den 
övergripande politiska ramen för EU:s 
insatser på detta område. De kompletteras 
av flaggskeppsinitiativen En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid och 
Ett resurseffektivt Europa. Det är 
meningen att EIT ska bidra helt och fullt 
till målen för dessa initiativ.

I en föränderlig värld vilar Europas väg 
mot framtiden på smart, hållbar tillväxt för 
alla. För att uppnå detta och förbli 
konkurrenskraftigt i den globala 
kunskapsekonomin och 
kunskapssamhället har den s.k. 
kunskapstriangeln, bestående av forskning, 
undervisning och innovation och samspelet 
dem emellan, utpekats som pådrivande. 
Europeiska unionen har därför agerat och 
utsett dessa områden till prioriteringar i 
strategin Europa 2020. Prioriteringarna 
kommer att genomföras bl.a. i form av 
flaggskeppsinitiativen Innovationsunionen 
och Unga på väg, som utgör den 
övergripande politiska ramen för EU:s 
insatser på detta område. De kompletteras 
av flaggskeppsinitiativen En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid och 
Ett resurseffektivt Europa. Det är 
meningen att EIT ska bidra helt och fullt 
till målen för dessa initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 49
Judith A. Merkies
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Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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. Det 
europeiska samhället står inför tre stora 
samhällsutmaningar, nämligen:

– de pågående demografiska 
förändringarna: ett åldrande samhälle, 
växande världsbefolkning (kost, hälsa, 
förebyggande av sjukdomar), urbanisering, 
social sammanhållning och migration,
– övergången till en hållbar resurshantering 
(biologisk och icke-biologisk): 
klimatförändringar, förnybar energi och 
energieffektivitet, resurseffektivitet, 
vattenbrist, översvämningar och 
ansträngningar för att säkra och ersätta 
viktiga råvaror,

– en stark, stabil, rättvis och 
konkurrensinriktad ekonomisk grund: 
ekonomisk återhämtning, utbyggande av 
ett kunskapsbaserat samhälle och 
stimulans av EU:s konkurrenskraft och
sysselsättning.
Dessa tre samhällsutmaningar är förbundna 
med varandra och omfattar samtliga 
utmaningar som nämns i ramprogrammet 
Horisont 2020. Europas lösningar för att 
komma till rätta med utmaningarna beror i 
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allt högre grad att på banbrytande 
innovation när det gäller varor, tjänster och 
affärsmodeller liksom på förmågan att 
fostra, attrahera och bevara kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 50
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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. Inom 
ramen för kunskapsekonomin och 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, samtidigt som EU-
medborgarna inte bara kan dra nytta av 
dessa innovationer, utan också bidra till 
deras uppkomst, bland annat genom ny 
teknik. 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.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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 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 
kompetens. 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, samtidigt som 
kompetensflykt är ett stort problem för 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 52
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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 
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 

Därför krävs en genomgripande förändring 
av våra innovationssystem och paradigm.
Detta kan bara ske genom antagandet av 
nya principer och metoder med stöd i 
bland annat en öppen och inkluderande 
forskning, inrättande av verktyg för 
förvaltning av den immateriella 
äganderätten som främjar transparens 
och utbyte samt utveckling av nya 
finansieringsverktyg som säkerställer att 
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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.

forskningssatsningar på ett effektivt sätt 
prioriterar de viktigaste frågorna av 
allmänintresse. 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 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.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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 
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 

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 
hela EU. EU måste ta itu med denna 
avsaknad av strategiskt samarbete över 
gränserna, gränser mellan länder, sektorer 
och discipliner. Dessutom präglas EU av 
en stark och öppen entreprenörsinriktad 
företagskultur, med stor mångfald av små 
och medelstora företag, vilket är en 
förutsättning för att ge näring åt och bidra 
till att ta vara på forskningens och 
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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.

innovationens värde, grunda nya företag 
och göra så att innovationerna verkligen 
används 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.

Or. en

Ändringsförslag 54
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT har inrättats för just detta ändamål: att 
bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att stärka EU:s och 
medlemsstaternas innovationsförmåga. 
Genom att integrera kunskapstriangeln 
mellan utbildning, forskning och 
innovation ska EIT bidra till att hantera 
samhällsutmaningarna inom 
Horisont 2020 och leda till en 
genomgripande förändring av hur de 
europeiska innovationsaktörerna 
samarbetar.

EIT har inrättats för just detta ändamål: att 
bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att stärka och 
påskynda EU:s och medlemsstaternas 
innovationsförmåga. Genom att integrera 
kunskapstriangeln mellan utbildning, 
forskning och innovation ska EIT bidra till 
att hantera de stora samhällsutmaningarna 
och leda till en genomgripande förändring 
av hur de europeiska innovationsaktörerna 
samarbetar.

Or. en

Ändringsförslag 55
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 4



PE492.619v01-00 16/124 AM\906377SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT har inrättats för just detta ändamål: att 
bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att stärka EU:s och 
medlemsstaternas innovationsförmåga. 
Genom att integrera kunskapstriangeln 
mellan utbildning, forskning och 
innovation ska EIT bidra till att hantera 
samhällsutmaningarna inom Horisont 2020 
och leda till en genomgripande förändring 
av hur de europeiska innovationsaktörerna 
samarbetar.

EIT har inrättats för just detta ändamål: att 
bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att stärka EU:s och 
medlemsstaternas innovationsförmåga. 
Genom att integrera kunskapstriangeln 
mellan utbildning, forskning och 
innovation ska EIT bidra till att hantera 
samhällsutmaningarna inom Horisont 2020 
och leda till en genomgripande förändring 
av hur de europeiska innovationsaktörerna 
samarbetar för att främja modeller som är 
öppna för alla.

Or. en

Ändringsförslag 56
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT har inrättats för just detta ändamål: att 
bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att stärka EU:s och 
medlemsstaternas innovationsförmåga. 
Genom att integrera kunskapstriangeln 
mellan utbildning, forskning och 
innovation ska EIT bidra till att hantera 
samhällsutmaningarna inom Horisont 2020 
och leda till en genomgripande förändring 
av hur de europeiska innovationsaktörerna 
samarbetar.

EIT har inrättats för just detta ändamål: att 
bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att stärka EU:s och 
medlemsstaternas innovationsförmåga. 
Genom att integrera kunskapstriangeln 
mellan utbildning, forskning och 
innovation ska EIT bidra till att hantera 
samhällsutmaningarna inom Horisont 2020 
och leda till en genomgripande förändring 
av hur de europeiska innovationsaktörerna 
samarbetar, och på så sätt försöka lösa 
den europeiska paradoxen.

Or. en

Ändringsförslag 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT är det enda instrumentet inom 
ramarna för Horisont 2020 som starkt 
betonar utbildningsaspekten. EIT bör 
framträda som en tillhandahållare i 
världsklass när det gäller 
forskarutbildning, eftersom det 
kombinerar utbildning av hög kvalitet, 
rörlighet, erfarenhet av entreprenörskap i 
ett sammanhang där verkliga 
innovationer äger rum, och introducerar 
en omstörtande pedagogisk paradigm för 
högre utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att nå detta mål kombineras i EIT 
strategiska riktlinjer på EIT-nivå med ett 
gräsrotsperspektiv genom kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper). KI-
grupperna är starkt integrerade partnerskap, 
där högskolor, forskningscentrum, små och 
stora företag och andra innovationsaktörer 
av hög kvalitet samlas på lång sikt för att 
arbeta kring enskilda samhällsutmaningar. 
Varje KI-grupp är organiserad kring ett 
litet antal sammanlänkade 
samlokaliseringscentrum där partnerna 
dagligen samarbetar med en aldrig tidigare 
skådad grad av gemensam strategisk 
inriktning. Samlokaliseringscentrumen 
bygger på befintliga centrum av hög 

För att nå detta mål kombineras i EIT 
strategiska riktlinjer på EIT-nivå med ett 
gräsrotsperspektiv genom kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper). KI-
grupperna är starkt integrerade partnerskap, 
där högskolor, forskningscentrum, små och 
stora företag och andra innovationsaktörer 
av hög kvalitet samlas på lång sikt för att 
arbeta kring enskilda samhällsutmaningar. 
Varje KI-grupp är organiserad kring ett 
litet antal sammanlänkade 
samlokaliseringscentrum där partnerna 
dagligen samarbetar med en aldrig tidigare 
skådad grad av gemensam strategisk 
inriktning. Samlokaliseringscentrumen 
bygger på befintliga centrum av hög 
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kvalitet men vidareutvecklar dem till lokala 
innovationsmiljöer som knyts samman i ett 
bredare nät av innovationsnoder i Europa. 
Inom ramen för EIT har de enskilda KI-
grupperna stor självständighet för att 
utforma intern organisation, 
sammansättning, dagordning och 
arbetsmetoder så att de kan välja de former 
som bäst passar deras mål. På den 
strategiska nivån organiserar EIT urvalet 
av KI-grupper, samordnar dem inom en 
flexibel ram där deras bästa lösningar för 
styrning och finansiering sprids.

kvalitet men vidareutvecklar dem till lokala 
innovationsmiljöer som knyts samman i ett 
bredare nät av innovationsnoder i Europa. 
Inom ramen för EIT har de enskilda KI-
grupperna stor självständighet för att 
utforma intern organisation, 
sammansättning, dagordning och 
arbetsmetoder så att de kan välja de former 
som bäst passar deras mål. På den 
strategiska nivån organiserar EIT urvalet 
av KI-grupper, samordnar dem inom en 
flexibel ram där deras bästa lösningar för 
styrning och finansiering sprids.
Samordning och samarbete mellan KI-
grupper bör utövas av EIT i syfte att säkra 
synergier och skapande av mervärde från 
de många EIT-parner och 
korsbefruktningen av idéer inom EIT. 

Or. en

Ändringsförslag 59
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att nå detta mål kombineras i EIT 
strategiska riktlinjer på EIT-nivå med ett 
gräsrotsperspektiv genom kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper). KI-
grupperna är starkt integrerade partnerskap, 
där högskolor, forskningscentrum, små och 
stora företag och andra innovationsaktörer 
av hög kvalitet samlas på lång sikt för att 
arbeta kring enskilda samhällsutmaningar. 
Varje KI-grupp är organiserad kring ett 
litet antal sammanlänkade 
samlokaliseringscentrum där partnerna 
dagligen samarbetar med en aldrig tidigare 
skådad grad av gemensam strategisk 
inriktning. Samlokaliseringscentrumen 
bygger på befintliga centrum av hög 
kvalitet men vidareutvecklar dem till lokala 

För att nå detta mål kombineras i EIT 
strategiska riktlinjer på EIT-nivå med ett 
gräsrotsperspektiv genom kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper). KI-
grupperna är starkt integrerade partnerskap, 
där högskolor, forskningscentrum, små och 
stora företag och andra innovationsaktörer 
av hög kvalitet samlas för att arbeta kring 
enskilda samhällsutmaningar. Varje KI-
grupp är organiserad kring ett litet antal 
sammanlänkade samlokaliseringscentrum 
där partnerna dagligen samarbetar med en 
aldrig tidigare skådad grad av gemensam 
strategisk inriktning. 
Samlokaliseringscentrumen bygger på 
befintliga centrum av hög kvalitet men 
vidareutvecklar dem till lokala 
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innovationsmiljöer som knyts samman i ett 
bredare nät av innovationsnoder i Europa. 
Inom ramen för EIT har de enskilda KI-
grupperna stor självständighet för att 
utforma intern organisation, 
sammansättning, dagordning och 
arbetsmetoder så att de kan välja de former 
som bäst passar deras mål. På den 
strategiska nivån organiserar EIT urvalet 
av KI-grupper, samordnar dem inom en 
flexibel ram där deras bästa lösningar för 
styrning och finansiering sprids.

innovationsmiljöer som knyts samman i ett 
bredare nät av innovationsnoder i Europa. 
Inom ramen för EIT har de enskilda KI-
grupperna stor självständighet för att 
utforma intern organisation, 
sammansättning, dagordning och 
arbetsmetoder så att de kan välja de former 
som bäst passar deras mål. På den 
strategiska nivån organiserar EIT urvalet 
av KI-grupper, samordnar dem inom en 
flexibel ram, ger stöd och råd i 
administrativa frågor, stimulerar 
samarbete mellan grupperna och ser till 
att deras bästa lösningar för styrning och 
finansiering sprids.

Or. en

Ändringsförslag 60
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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 försöker EIT 
alltså påskynda innovation och bidra till 
att 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 itu med de alltmer 
komplexa och inbördes förbundna
samhällsutmaningarna i Horisont 2020 
genom att kombinera innovation från 
olika sektorer med sektorsövergripande 
innovation och sammanföra aktörer av hög 
kvalitet från olika bakgrunder och 
discipliner, som annars kanske inte skulle 
ha mötts, för att med förenade krafter 
angripa utmaningarna.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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 tvärvetenskapliga och 
interdisciplinära 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.

Or. en

Ändringsförslag 62
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom håller EIT nu på att befästa sin 
ställning som innovationsinstitution genom 
sitt huvudkontor i Budapest. Det har också 
grundat EIT-stiftelsen, en juridiskt 
oberoende organisation som ägnar sig åt 
att främja och stödja EIT:s verksamhet 
och öka EIT:s inverkan på samhället.

Dessutom håller EIT nu på att befästa sin 
ställning som innovationsinstitution genom 
sitt huvudkontor i Budapest.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
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Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.1 – stycke 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För närvarande står EIT, genom 
befintliga KI-grupper och 
samlokaliseringscentrum, inför ett 
problem med geografisk koncentration. 
Detta bör beaktas framöver, efter det att 
framtida KI-grupper har startats och 
EIT:s funktioner har utökats.

Or. en

Ändringsförslag 64
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Överbrygga splittring genom via
långsiktiga integrerade partnerskap och 
komma upp i kritisk massa genom den 
europeiska räckvidden. Genom att utgå 
från existerande samarbete höjer EIT de 
utvalda partnerskapen i KI-grupperna till 
en mer varaktig, strategisk nivå. KI-
grupperna gör det möjligt för partner i 
världsklass att samarbeta i nya former, 
optimera befintliga resurser, få tillgång till 
nya affärsmöjligheter genom nya 
värdekedjor som inriktas på större 
utmaningar med högre risker. Även om det 
finns ett avsevärt antal centrum med hög
kvalitet i EU når de ofta inte på egen hand 
upp till den kritiska massa som krävs för 
att konkurrera i världen. KI-gruppernas 
samlokaliseringscentrum erbjuder de starka 
lokala aktörerna möjligheter att knyta an 
till andra partner av hög kvalitet i andra 

· Överbrygga splittring via långsiktiga 
integrerade partnerskap och komma upp i 
kritisk massa genom den europeiska 
räckvidden. Genom att utgå från 
existerande samarbete höjer EIT de utvalda 
partnerskapen i KI-grupperna till en mer 
varaktig, strategisk nivå. KI-grupperna gör 
det möjligt för partner i världsklass att 
samarbeta i nya former, optimera befintliga 
resurser och utveckla öppna 
innovationsmodeller som omfattar alla, få 
tillgång till nya affärsmöjligheter genom 
nya värdekedjor som inriktas på större 
utmaningar med högre risker. Även om det 
finns ett avsevärt antal centrum med hög 
kvalitet i EU når de ofta inte på egen hand 
upp till den kritiska massa som krävs för 
att konkurrera i världen. KI-gruppernas 
samlokaliseringscentrum erbjuder de starka 
lokala aktörerna möjligheter att knyta an 
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länder, så att de kan agera globalt och få en 
global profil.

till andra partner av hög kvalitet i andra 
länder, så att de kan agera globalt och få en 
global profil.

Or. en

Ändringsförslag 65
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – led 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 potential att 
utveckla nya finansieringsmodeller, 
såsom innovationspriser, som gör det 
möjligt att maximera den offentliga 
avkastningen för finansieringen till 
forskning och se till att innovation inte 
bara tar itu med de mest akuta behoven i 
samhället, utan även snabbt kan komma 
EU-medborgarna till nytta.

Or. en

Ändringsförslag 66
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Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – led 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 och genom 
att överföra forskningsresultat till alla 
utbildningsnivåer. 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.

Or. en

Motivering

Utbildning är ett mycket viktigt flaggskepp inom Europa 2020-strategin. och ett väsentligt 
verktyg för Europas styrka. Den bör omfatta överföringar från vetenskapen till 
utbildningsprogram.

Ändringsförslag 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Stärka inverkan på utbildning, forskning · Stärka inverkan på utbildning, forskning 
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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.

och innovation och pröva nya sätt för 
innovationsförvaltning: EIT fungerar som
”innovationskatalysator” 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.

Or. en

Ändringsförslag 68
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja begåvningar över gränserna och 
fostra företagsamhet genom integration av 
kunskapstriangeln: EIT fostrar mänsklig 
innovation och sätter studerande, forskare 
och företagare i centrum. EIT 
tillhandahåller nya karriärvägar mellan 
högskolor och näringsliv och innovativa 
system för vidareutbildning i yrket. När 
EIT-stämpeln sätts på innovativa KI-
gruppers masters- och doktorsutbildningar 
bidrar det till att skapa ett internationellt 
erkänt varumärke som attraherar 
begåvningar från Europa och resten av 
världen. Företagsamhet fostras genom en 
ny generation av studerande i världsklass, 
utrustade med de kunskaper och den attityd 
som krävs för att omsätta idéer i nya 

Främja begåvningar över gränserna och 
fostra företagsamhet genom integration av 
kunskapstriangeln: EIT fostrar mänsklig 
innovation och sätter studerande, forskare 
och företagare i centrum. EIT 
tillhandahåller nya karriärvägar mellan 
högskolor och näringsliv och innovativa 
system för vidareutbildning i yrket. När 
EIT-stämpeln sätts på innovativa KI-
gruppers masters- och doktorsutbildningar 
bidrar det till att skapa ett internationellt 
erkänt varumärke som attraherar 
begåvningar från Europa och resten av 
världen, med tanke på enskilda regioners 
utmärkande egenskaper och krav och 
underlättar införandet och utvecklingen 
av kulturdistrikt tillsammans med lokalt 
näringsliv. Företagsamhet fostras genom 
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affärsmöjligheter. en ny generation av studerande i 
världsklass, utrustade med de kunskaper 
och den attityd som krävs för att omsätta 
idéer i nya affärsmöjligheter.

Or. it

Ändringsförslag 69
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Främja begåvningar över gränserna och 
fostra företagsamhet genom integration av 
kunskapstriangeln: EIT fostrar mänsklig 
innovation och sätter studerande, forskare 
och företagare i centrum. EIT 
tillhandahåller nya karriärvägar mellan 
högskolor och näringsliv och innovativa 
system för vidareutbildning i yrket. När 
EIT-stämpeln sätts på innovativa KI-
gruppers masters- och doktorsutbildningar 
bidrar det till att skapa ett internationellt 
erkänt varumärke som attraherar 
begåvningar från Europa och resten av 
världen. Företagsamhet fostras genom en 
ny generation av studerande i världsklass, 
utrustade med de kunskaper och den attityd 
som krävs för att omsätta idéer i nya 
affärsmöjligheter.

· Främja begåvningar över gränserna och 
fostra företagsamhet genom integration av 
kunskapstriangeln: EIT fostrar mänsklig 
innovation och sätter studerande, forskare 
och företagare i centrum. EIT 
tillhandahåller nya karriärvägar och 
rörlighetsalternativ mellan högskolor och 
näringsliv och innovativa system för 
vidareutbildning i yrket. När EIT-stämpeln 
sätts på innovativa KI-gruppers masters-
och doktorsutbildningar bidrar det till att 
skapa ett internationellt erkänt varumärke 
som attraherar begåvningar från Europa 
och resten av världen. Företagsamhet 
fostras genom en ny generation av 
studerande i världsklass, utrustade med de 
kunskaper och den attityd som krävs för att 
omsätta idéer i nya affärsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Smart finansiering där medel uppbådas på 
ett resultatinriktat, affärsmässigt sätt: EIT 
står för högst 25 % av KI-gruppernas 
budget, medan övriga 75 % kommer från 
en rad offentliga och privata partner, vilket 
innebär en avsevärd hävstångsverkan 
genom att storskaliga investeringar 
ansamlas och olika offentliga och privata 
medel styrs till överenskomna strategier. 
Genom att EIT inriktar sig på effekter både 
på marknaden och i samhället blir 
verksamheten också resultatinriktad. KI-
grupperna agerar affärsmässigt på grundval 
av årliga affärsplaner med ett brett urval 
verksamheter från utbildning till
avknoppning av företag med tydliga mål, 
delresultat och prestandaindikatorer för att 
mäta målen.

· Smart finansiering där medel uppbådas på 
ett resultatinriktat, affärsmässigt sätt: EIT 
står för högst 25 % av KI-gruppernas 
budget, medan övriga 75 % kommer från 
en rad offentliga och privata partner, vilket 
innebär en avsevärd hävstångsverkan 
genom att storskaliga investeringar 
ansamlas och olika offentliga och privata 
medel styrs till överenskomna strategier. 
Med den betydande hävstångseffekten 1–3 
kan den totala budgeten som är avsatt till 
EIT av 3,64 % av den totala budgeten för 
Horisont 2020, maximalt utnyttja 
ytterligare 10 % av Horisont 2020-
budgeten, från offentliga och privata 
fonder, och därmed närma sig målen på 
EU:s forsknings- och innovationsagenda. 
Genom att EIT inriktar sig på effekter både 
på marknaden och i samhället blir 
verksamheten också resultatinriktad. EIT 
bör handla som en investerare som följer 
en företagarlogik, och dess investeringar 
bör fungera som en hävstångseffekt för 
andra privata eller offentliga 
finansieringsmedel. KI-grupperna agerar 
affärsmässigt på grundval av årliga 
affärsplaner med ett brett urval 
verksamheter från utbildning till 
avknoppning av företag med tydliga mål, 
delresultat och prestandaindikatorer för att 
mäta målen.

Or. en

Ändringsförslag 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.2 – stycke 1 – led 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skapa hållbara lösningar för spridning 
och införande av ny teknik med avseende 
på slutkonsumenter, medborgare och 
samhället i stort: Inom EIT är man 
särskilt mån om att incitamenten till ny 
forskning och innovation tillgodoser de 
särskilda behov som finns i olika 
företagarsfärer. För att uppnå detta mål 
ska EIT se till att förvaltningen av 
immateriella rättigheter i varje sektor 
garanterar att konkurrensvillkoren 
upprätthålls, särskilt inom sektorer där 
marknadens inträdesbarriärer tenderar 
att vara låga. Detta gäller främst tjänster 
inom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och digital 
infrastruktur.

Or. en

Motivering

Se presentation från D. Harhoff, INNO-tec (LMU) München. Gjord för EC-BEPA Workshop 
om EU Patent Policy (september 2007) -
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. Strategisk
användning av patentsystemet är när företag maximalt utnyttjar komplementaritet mellan 
patent för att uppnå en strategisk fördel gentemot tekniska rivaler. Detta beteende hämmar 
konkurrensen om det huvudsyftet med användningen av patentsystemet är att göra 
konkurrerande företags produktionsprocesser mindre effektiva.

Ändringsförslag 72
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samspelet mellan forskning, innovation 
och utbildning erkänns alltmer i EU:s 
initiativ och program. Det finns stora 
möjligheter till insatser som stöttar 
varandra på EU-nivå och nationell och 

Samspelet mellan forskning, innovation 
och utbildning erkänns alltmer i EU:s 
initiativ och program. Det finns stora 
möjligheter till insatser som stöttar 
varandra på EU-nivå och nationell och 
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regional nivå. På EU-nivå kan den 
strategiska ramen inom Horisont 2020 
(ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020) bidra till att 
synergin tas till vara helt och fullt.

regional nivå. På EU-nivå kan den 
strategiska ramen inom Horisont 2020 
(ramprogrammet för forskning och 
innovation 2014–2020) bidra till att 
synergin tas till vara helt och fullt. EIT och 
dess KI-grupper måste komplettera 
forsknings- och innovationsanslagen i sin 
helhet, snarare än att upprepa dem. 

Or. en

Ändringsförslag 73
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 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. 
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 

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. 
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 innovationsmodeller som är 
öppna för alla med 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 
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för forskning. för forskning.

Or. en

Ändringsförslag 74
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom tillför EIT en fullvärdig 
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.

Dessutom tillför EIT en fullvärdig 
utbildningsdel till EU:s forsknings- och 
innovationspolitik, bland annat genom 
öppen tillgång till 
forskningspublikationer. 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.

Or. en

Ändringsförslag 75
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns dessutom möjligheter för 
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 inovationsstrategier 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.

Det finns dessutom möjligheter för 
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 inovationsstrategier 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. Vidare kan 
även kopplingar göras till 
innovationsverksamhet inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).

Or. en
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Ändringsförslag 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns dessutom möjligheter för 
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 inovationsstrategier 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.

Det finns dessutom möjligheter för 
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 inovationsstrategier för 
smart specialisering (RIS3).
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Regioner och medlemsstater med 
samlokaliseringscenter kommer att kunna 
dra fördel av detta, genom 
agglomerationseffekter och positiva 
effekter på samhället. Dessa möjligheter 
kommer att främjas om ett nära 
samarbete upprättas mellan KI-
gruppartner i regionerna och 
myndigheter och organisationer som 
utformar och genomför strategier för 
smart specialisering (RIS3), enligt 
beskrivning i bilaga IV i COM(2011) 615, 
2011/0276 (COD), C7-0335/11 . Regioner 
som inte omfattas av verksamheten kan 
däremot uppleva risker för kumulativa 
negativa effekter. Detta kan förstärka 
befintliga ojämlikheter och leda till 
positiva fördelar för regioner som 
uppvisar befintlig styrka i fråga om 
innovationsförmåga, men negativt 
påverka regioner där det förekommer 
svårigheter. Dessa risker kan undvikas 
med hjälp av stipendieprogrammet EIT 
Fellowship, och om de regioner som 
saknar samlokaliseringscenter antar 
strategier för smart specialisering (RIS3), 
inklusive partnerskap med regioner där 
det finns befintliga och potentiella 
samlokaliseringscentrum, såsom 
regionala innovations- och 
genomförandegrupper.
Kopplingen mellan KI-grupper, små och 
medelstora företag och lokala 
klusterorganisationer, som t.ex. befintliga 
regionala innovations- och 
genomförandegrupper inom KI-grupper 
med inriktning på klimat, kan stärkas för 
att öka deras deltagande 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 KI-grupper och regionala innovations-
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och genomförandegrupper 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.

Or. en

Ändringsförslag 77
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nya europeiska 
innovationspartnerskapen ska 
tillhandahålla övergripande ramar för att 
underlätta samverkan och synergi mellan 
tillgångs- och efterfrågeledda instrument 
för forskning och innovation. KI-grupperna 
kan bidra till de europeiska 
innovationspartnerskapen genom att de är 
utspridda och har erfarenheter från fältet, 
särskilt genom att utveckla de mänskliga 
resurserna, informera centrala aktörer 
såsom företagare och forskare och 
kartlägga förutsättningar och bästa praxis 
för politik, reglering och standardisering 
inom sina respektive områden.

De nya europeiska 
innovationspartnerskapen ska 
tillhandahålla övergripande ramar för att 
underlätta samverkan och synergi mellan 
tillgångs- och efterfrågeledda instrument 
för forskning och innovation. Det 
europeiska innovationspartnerskapet kan 
vara kopplingen mellan 
samhällsutmaningar och EIT, eftersom 
det har till uppgift att sätta agendan och 
undersöka behovet av att inrätta en KI-
grupp avseende vissa ämnesområden. KI-
grupperna kan bidra till de europeiska 
innovationspartnerskapen genom att de är 
utspridda och har erfarenheter från fältet, 
särskilt genom att utveckla de mänskliga 
resurserna, informera centrala aktörer 
såsom företagare och forskare och 
kartlägga förutsättningar och bästa praxis 
för politik, reglering och standardisering 
inom sina respektive områden.

Or. en



PE492.619v01-00 34/124 AM\906377SV.doc

SV

Ändringsförslag 78
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.3 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättandet av så kallade patentpooler på 
vissa områden och en öppen forskning 
skulle dels kunna bidra till att bryta ner 
barriärer inom forskningsvärlden, dels 
fungera som en katalysator för insatser 
från både den offentliga och den privata 
sektorn (i synnerhet små och medelstora 
företag). 

Or. fr

Ändringsförslag 79
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 1 – led 1.3 – stycke 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT måste främja utvecklingen av nya 
verktyg för information och insyn i den 
immateriella äganderätten för att både 
offentliga och privata forskningsaktörer (i 
synnerhet små och medelstora företag)
ska få det underlag som krävs för att på 
ett informerat sätt satsa på forskning och 
utnyttjande av inventioner, förvärv av 
immateriella rättigheter och främjande av 
forskning. Insyn i priser, utveckling av 
metoder för kvalitetsbedömning av 
intellektuella äganderätter på EU-nivå 
samt utarbetande av gemensamma 
referensramar för transaktioner som 
avser patent är några av de åtgärder som 
bör vidtas. 
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Or. fr

Ändringsförslag 80
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättandet av de första KI-grupperna har 
gett många praktiska erfarenheter, bl.a. att 
KI-grupper är nya begrepp, och att 
svårigheterna med att få den juridiska 
organisationen av en KI-grupp på plats och 
teckna avtal med KI-gruppen och dess 
partner underskattades av alla involverade 
parter. Bristande medvetenhet om olika 
associationsformers lämplighet 
underlättade inte processen. Modellen 
nedifrån och upp, som ger varje KI-grupp 
avsevärt utrymme att organisera sina 
partnerskap, ska visserligen behållas, men 
mer vägledning bör ges för att finna 
lämpliga juridiska upplägg. Svårigheterna 
med att sammanföra den akademiska 
kulturen med näringslivets kultur i en 
juridisk person bör inte heller underskattas, 
och därför är det viktigt att både KI-
gruppen och EIT har gemensamma 
värderingar i botten. KI-grupperna är 
dessutom storskaliga institutionella 
nyskapelser, och det finns inte två likadana 
KI-grupper. Det sörjer för ett brett utbud av 
innovationsmodeller men försvårar också 
samordningen och övervakningen av KI-
grupperna.

Inrättandet av de första KI-grupperna har 
gett många praktiska erfarenheter, bl.a. att 
KI-grupper är nya begrepp, och att 
svårigheterna med att få den juridiska 
organisationen av en KI-grupp på plats och 
teckna avtal med KI-gruppen och dess 
partner underskattades av alla involverade 
parter. Bristande medvetenhet om olika 
associationsformers lämplighet 
underlättade inte processen. Modellen 
nedifrån och upp, som ger varje KI-grupp 
avsevärt utrymme att organisera sina 
partnerskap, ska visserligen behållas, men 
mer vägledning bör ges för att finna 
lämpliga juridiska upplägg. Svårigheterna 
med att sammanföra den akademiska 
kulturen med näringslivets kultur i en 
juridisk person bör inte heller underskattas, 
och därför är det viktigt att både KI-
gruppen och EIT har gemensamma 
värderingar i botten. KI-grupperna är 
dessutom storskaliga institutionella 
nyskapelser, och det finns inte två likadana 
KI-grupper. Det sörjer för ett brett utbud av 
innovationsmodeller men försvårar också 
samordningen och övervakningen av KI-
grupperna. Därför behövs skräddarsydda 
metoder med tanke på de olika KI-
grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 81
Judith A. Merkies
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Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I framtiden bör tydligare rådgivning 
komma in i ett tidigare skede, i 
urvalsprocessen där det kontrolleras att alla 
KI-grupper har vissa centrala strategiska 
egenskaper, samtidigt som man lämnar 
utrymme för olika modeller i KI-
gruppernas organisation, verksamhet och 
finansiering. Slutligen är det nuvarande 
antalet på tre KI-grupper för litet för att 
EIT ska kunna ta vara på hela sin potential 
som ett ledande innovationsinstitut. Med 
bara tre KI-grupper finns bara begränsade 
möjligheter till gagnerik 
innovationssamverkan mellan grupperna 
eller skalfördelar i administration och 
kommunikation. Dessutom är inte EIT 
tillräckligt stort för att kunna agera som en 
europeisk organisation på egen hand. 
Därför krävs fler KI-grupper för att EIT 
ska nå kritisk massa och bli mer än bara 
summan av sina beståndsdelar. För att EIT 
ska kunna pröva nya modeller för 
innovationsförvaltning och ledning genom 
KI-grupperna måste ett begränsat antal nya 
partnerskap grundas för att utvidga det 
underlag som EIT bygger sina erfarenheter 
på.

I framtiden bör tydligare rådgivning 
komma in i ett tidigare skede, i 
urvalsprocessen där det kontrolleras att alla 
KI-grupper har vissa centrala strategiska 
egenskaper, samtidigt som man lämnar 
utrymme för olika modeller i KI-
gruppernas organisation, verksamhet och 
finansiering. EIT måste spela en mer aktiv 
roll när det gäller att ge råd och stöd till 
KI-grupperna i administrativa frågor. För 
detta ändamål måste EIT utveckla en 
strategi för att minska den administrativa 
bördan och skapa en handledning med 
bästa praxis som sprider goda rutiner och 
erfarenheter från befintliga KI-grupper 
till nya KI-grupper . Slutligen är det 
nuvarande antalet på tre KI-grupper för 
litet för att EIT ska kunna ta vara på hela 
sin potential som ett ledande 
innovationsinstitut. Med bara tre KI-
grupper finns bara begränsade möjligheter 
till gagnerik innovationssamverkan mellan 
grupperna eller skalfördelar i 
administration och kommunikation. 
Dessutom är inte EIT tillräckligt stort för 
att kunna agera som en europeisk 
organisation på egen hand. Därför krävs 
fler KI-grupper för att EIT ska nå kritisk 
massa och bli mer än bara summan av sina 
beståndsdelar. För att EIT ska kunna pröva 
nya modeller för innovationsförvaltning 
och ledning genom KI-grupperna måste ett 
begränsat antal nya partnerskap grundas för 
att utvidga det underlag som EIT bygger 
sina erfarenheter på.

Or. en

Ändringsförslag 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
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Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På lång sikt behöver EIT skapa en tydlig 
identitet och göra EIT till ett 
varumärkesnamn världen över, som 
Europas drivkraft för innovation och 
entreprenörskap och tillhandahållare av 
utbildning i världsklass inom detta 
område. EIT kan utvecklas till att 
representera unionens 
innovationsagenda, precis som 
Europeiska forskningsrådet representerar 
europeisk spetskompetens och globalt 
ledarskap inom vetenskapen. Att vara 
mån om att skapa ett starkt EIT-
varumärke kan innebära åtgärder för att 
skapa ett starkt nätverk för människor 
och företag kring EIT-samhället 
(studenter, före detta studenter, lärare, 
företagare, yrkesutövare etc.) och främja 
en känsla av identitet och synlighet. 
Sådana åtgärder kan inbegripa att man 
anordnar vetenskaps- och 
innovationsföreläsningar, årliga 
evenemang, tävlingar och 
prisutdelningar, examensceremonier, etc. 

Or. en

Ändringsförslag 83
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 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 

Med ledning av dessa erfarenheter är EIT:s 
syfte att befästa och fortsätta fostra och 
skapa möjligheter för högkvalitativa 
befintliga forskningscentrum, företag och 
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befintliga forskningscentrum, företag och 
högskolor i EU att samlas och främja deras 
långsiktiga systematiska samarbete i form 
av KI-grupper.

högskolor i EU att samlas och främja deras 
långsiktiga systematiska samarbete i form 
av KI-grupper.

Or. en

Ändringsförslag 84
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Modellen med EIT som investerare går ut 
på att finna de bästa strategiska 
möjligheterna och välja ett innehav av 
partnerskap i världsklass, KI-grupperna, 
för att förverkliga dem. Som en del av 
denna modell delar EIT ut årliga anslag till 
KI-grupperna beroende på deras resultat 
och förslag till verksamhet i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna 
kommer att bedömas bl.a. med hjälp av 
extern, oberoende expertis. I detta 
sammanhang ska EIT inte bara ange breda 
riktlinjer och visioner, utan också ge KI-
grupperna lämpligt stöd och övervaka 
deras verksamhet. Samtidigt har KI-
grupperna avsevärd frihet att utforma sina 
interna strategier, sin interna organisation, 
sin verksamhet och de metoder man 
använder för att hitta erforderliga 
begåvningar och resurser.

Modellen med EIT som investerare går ut 
på att finna de bästa strategiska 
möjligheterna och välja ett innehav av 
partnerskap i världsklass, KI-grupperna, 
för att förverkliga dem. Som en del av 
denna modell delar EIT ut årliga anslag till 
KI-grupperna beroende på deras resultat 
och förslag till verksamhet i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna 
kommer att bedömas bl.a. med hjälp av 
extern, oberoende expertis. I detta 
sammanhang ska EIT inte bara ange breda 
riktlinjer och visioner, utan också ge KI-
grupperna lämpligt stöd och övervaka 
deras verksamhet. Samtidigt har KI-
grupperna avsevärd frihet att utforma sina 
interna strategier, sin interna organisation, 
sin verksamhet och de metoder man 
använder för att hitta erforderliga 
begåvningar och resurser. Denna modell 
kan på så vis bidra till inrättandet av 
patentpooler som i syfte att påskynda 
forskningen främjar spridning av 
materiella äganderätter mot lämplig 
ersättning till innehavarna av dessa 
rättigheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 85
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Modellen med EIT som investerare går ut 
på att finna de bästa strategiska 
möjligheterna och välja ett innehav av 
partnerskap i världsklass, KI-grupperna, 
för att förverkliga dem. Som en del av 
denna modell delar EIT ut årliga anslag till 
KI-grupperna beroende på deras resultat 
och förslag till verksamhet i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna 
kommer att bedömas bl.a. med hjälp av 
extern, oberoende expertis. I detta 
sammanhang ska EIT inte bara ange breda 
riktlinjer och visioner, utan också ge KI-
grupperna lämpligt stöd och övervaka 
deras verksamhet. Samtidigt har KI-
grupperna avsevärd frihet att utforma sina 
interna strategier, sin interna organisation, 
sin verksamhet och de metoder man 
använder för att hitta erforderliga 
begåvningar och resurser.

Modellen med EIT som investerare går ut 
på att finna de bästa strategiska 
möjligheterna och välja ett innehav av 
partnerskap i världsklass, KI-grupperna, 
för att förverkliga dem. Som en del av 
denna modell delar EIT ut årliga anslag till 
KI-grupperna beroende på deras resultat 
och förslag till verksamhet i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna 
kommer att bedömas bl.a. med hjälp av 
extern, oberoende expertis. I detta 
sammanhang ska EIT inte bara ange breda 
riktlinjer och visioner, utan också ge KI-
grupperna lämpligt stöd och övervaka 
deras verksamhet. Samtidigt har KI-
grupperna avsevärd frihet att utforma sin 
agenda, sina interna strategier, sin interna 
organisation, sin verksamhet och de 
metoder man använder för att hitta 
erforderliga begåvningar och resurser.

Or. en

Ändringsförslag 86
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avkastningen på EIT:s investeringar i KI-
grupperna mäts i påtagliga fördelar för den 
europeiska ekonomin och samhället i vid 
bemärkelse, t.ex. skapande av nya företag, 
varor och tjänster på befintliga och 
kommande marknader, bättre utbildade 
företagare, nya och attraktivare 

Avkastningen på EIT:s investeringar i KI-
grupperna mäts i påtagliga fördelar för den 
europeiska ekonomin och samhället i vid 
bemärkelse, t.ex. skapande av nya företag, 
varor och tjänster på befintliga och 
kommande marknader, bättre utbildade 
företagare, nya och attraktivare 
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arbetstillfällen samt EU:s förmåga att locka 
till sig och behålla begåvningar från EU 
och resten av världen.

arbetstillfällen samt EU:s förmåga att locka 
till sig och behålla begåvningar från EU 
och resten av världen. Kvalitativa 
resultatindikatorer kommer också att 
anges för att bedöma KI-grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 87
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avkastningen på EIT:s investeringar i KI-
grupperna mäts i påtagliga fördelar för den 
europeiska ekonomin och samhället i vid 
bemärkelse, t.ex. skapande av nya företag, 
varor och tjänster på befintliga och 
kommande marknader, bättre utbildade 
företagare, nya och attraktivare 
arbetstillfällen samt EU:s förmåga att locka 
till sig och behålla begåvningar från EU 
och resten av världen.

Avkastningen på EIT:s investeringar i KI-
grupperna mäts i påtagliga fördelar för den 
europeiska ekonomin och samhället i vid 
bemärkelse, t.ex. skapande av nya företag, 
varor och tjänster på befintliga och 
kommande marknader, bättre utbildade 
företagare, nya och attraktivare 
arbetstillfällen, liksom genom att utnyttja 
styrkor i lokala samhällen som redan är 
erkända symboler samt EU:s förmåga att 
locka till sig och behålla begåvningar från 
EU och resten av världen.

Or. it

Motivering

Att utnyttja redan befintliga föredömen, som till exempel industridistrikt som är historiskt 
förankrade i en särskild region, snarare än andra socioekonomiska organ som från grunden 
är organiserade i en väl definierad verklighet, är effektivare när det gäller att utnyttja 
resurser och effektivare för att nå maximalt ökad sysselsättning, och även när det gäller att 
skapa nya företag, nya arbetstillfällen och en spridning av kompetens och know-how.

Ändringsförslag 88
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – stycke 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Viktigt i detta avseende är också att i 
samarbete med KI-grupperna ta fram en 
identitet för EIT som bygger på 
gemensamma värderingar. Även om alla 
KI-grupper och deras partner har sina egna 
identiteter och värderingar, har de vissa 
värderingar gemensamma som sammanför 
EIT och KI-grupperna. De är följande: hög 
kvalitet i hela kunskapstriangeln, skickliga 
och företagsamma människor, långsiktigt 
samarbete över lands-, disciplins- och 
sektorsgränser samt inriktning på att 
påverka samhället och ekonomin. En sådan 
identitet kommer också att stärka EIT:s och 
KI-gruppernas profil och renommé utåt.

Viktigt i detta avseende är också att i 
samarbete med KI-grupperna ta fram en 
identitet för EIT som bygger på 
gemensamma värderingar. Även om alla 
KI-grupper och deras partner har sina egna
identiteter och värderingar, har de vissa 
värderingar gemensamma som sammanför 
EIT och KI-grupperna. De är följande: 
kvalitet i hela kunskapstriangeln, mycket 
skickliga och företagsamma människor, 
långsiktigt samarbete över lands-, 
disciplins- och sektorsgränser samt 
inriktning på att påverka samhället och 
ekonomin. En sådan identitet kommer 
också att stärka EIT:s och KI-gruppernas 
profil och renommé utåt.

Or. en

Ändringsförslag 89
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att ge aktivt stöd till de tre 
första KI-grupperna för att stärka deras 
potential, genomslag och bidrag till målen 
för Horisont 2020. Senare kommer KI-
grupperna att diversifiera sitt innehav av 
verksamheter för att gripa nya tillfällen på 
marknaderna eller i samhället. Som stöd 
för detta kommer EIT att ge råd och i nära 
samarbete med de enskilda KI-grupperna 
utforma skräddarsydda 
medfinansieringsstrategier som dessutom 
stödjer den verksamhet som enligt EIT:s 
åsikt är strategisk.

EIT kommer att ge aktivt stöd till de tre 
första KI-grupperna för att stärka deras 
potential, genomslag och bidrag till målen 
för Horisont 2020. Senare kommer KI-
grupperna att diversifiera sitt innehav av 
verksamheter för att gripa nya tillfällen på 
marknaderna eller i samhället och anpassa 
sig till en global miljö i förändring. Som 
stöd för detta kommer EIT att ge råd och i 
nära samarbete med de enskilda KI-
grupperna utforma skräddarsydda 
medfinansieringsstrategier som dessutom 
stödjer den verksamhet som enligt EIT:s 
åsikt är strategisk.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En lämplig avvägning mellan samarbete 
och konkurrens krävs också för att KI-
grupperna ska prestera maximalt. EIT 
kommer att sporra KI-grupperna att 
samarbeta på de områden som har stor 
synergipotential, bl.a. genom gemensamma 
yrkesutvecklingskurser, gemensam 
forskning, mastersexamina, 
doktorsexamina eller rörlighet mellan KI-
grupper och mellan högskolor och 
näringsliv. Samtidigt kommer EIT att 
tillhandahålla incitament för en viss 
konkurrens så att KI-grupperna inte tappar 
fokus på resultat och genomslag och vidtar
lämpliga åtgärder om underpresterande 
framkommer.

En lämplig avvägning mellan samarbete 
och konkurrens krävs också för att KI-
grupperna ska prestera maximalt. EIT 
kommer att sporra KI-grupperna att 
samarbeta på de områden som har stor 
synergipotential, bl.a. genom gemensamma 
yrkesutvecklingskurser, gemensam 
forskning, mastersexamina, 
doktorsexamina eller rörlighet mellan KI-
grupper och mellan högskolor och 
näringsliv. Samtidigt kommer EIT att 
tillhandahålla incitament för en viss 
konkurrens så att KI-grupperna inte tappar 
fokus på resultat och genomslag och 
belönar framgångsrika KI-grupper. EIT 
kommer dessutom att vidta lämpliga 
åtgärder om underpresterande 
framkommer.

Or. en

Ändringsförslag 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom människor är de verkliga 
bärarna av innovation kan bestämmelser 
utfärdas, där så är lämpligt, för att 
säkerställa att studenter som kommer från 
utkanten av EU:s territorium deltar i 
tillräcklig mån i EIT:s 
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utbildningsprogram (t.ex. genom 
stipendier som samfinansieras av 
medlemsstaterna och stipendiesystemet 
Fellowship). EIT uppmuntras samarbeta 
med medlemsstater och regioner för att 
garantera att utexaminerade EIT-
studenter finner möjligheter och 
nödvändigt stöd för att uttrycka sin 
potential till innovation och företagande 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 92
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 tänkesätt 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 
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 

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 tänkesätt 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 måste 
ett visst antal kvalitetskriterier tillämpas 
av KI-grupperna för de titlar som tilldelas 
inom ramen för EIT, för att universiteten 
ska kunna hålla en hög standard och de 
europeiska universitetens goda rykte 
säkras. Dessutom används ömsesidiga 
utvärderingar och expertutvärderingar i 
stor omfattning, samtidigt som en dialog 
med nationella organ och 
kvalitetssäkringsorgan byggs upp. På så 
sätt stärks de EIT-märkta 
kvalifikationernas nationella och 
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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.

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.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 tänkesätt de 
behöver i en global kunskapsekonomi och 
ett globalt kunskapssamhälle. 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 
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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.

organ och kvalitetssäkringsorgan byggs 
upp. På så sätt stärks de EIT-märkta 
kvalifikationernas nationella och 
internationella erkännande och anseende, 
samtidigt som deras globala 
attraktionskraft ökar och en utgångspunkt 
för internationellt samarbete byggs upp. 
Attraktionskraften för forskning i Europa 
kan främjas ytterligare genom 
forskningsanslag till toppstudenter inom 
vetenskap, förutsatt att de ägnar sig åt ett 
FoU-projekt i Europa eller etablerar ett 
innovativt nystartat företag i Europa.
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 
samt praktikplatser inom KI-grupper och 
deras partner. För att öka genomslaget på 
KI-gruppernas utbildning och nå bredare 
målgrupper kan KI-grupperna eventuellt 
överväga att som pilotprojekt ta fram 
moduler och examina för distansstudier 
och e-lärande samt moduler för utbildning 
på grundnivå eller paket avsedda för 
grundskola och gymnasium.

Or. en

Ändringsförslag 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT bör i detta sammanhang, och i syfte 
att utöka kompetensbasen inom EU och 
säkra tillgången på ett tillräckligt stort 
antal skickliga personer för att visa upp 
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verkliga innovationsresultat, delta i 
arbetet med locka fler studenter till 
utbildning i vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik. KI-
grupperna kan utveckla coachingprogram 
för unga EU-medborgare genom 
praktikplatser, studiebesök, stipendier till 
de skickligaste gymnasieeleverna och 
studenter inom vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik, 
finansierade handels- eller företagsskolor 
och/eller undervisning i företagande för 
toppstudenter i vetenskap under 
sommaren.

Or. en

Ändringsförslag 95
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – stycke 5 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· sporra KI-grupperna att ta fram 
gemensam verksamhet i tvärvetenskapliga 
frågor,

• sporra arbetet för samlokalisering inom 
varje KI-grupp och uppmana KI-
grupperna att ta fram gemensam 
verksamhet i tvärvetenskapliga frågor,

Or. en

Ändringsförslag 96
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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-

För att ytterligare öka genomslaget och 
uppmuntra till innovation med avseende på 
nya samhällsproblem kommer EIT att 
successivt utöka sitt innehav av KI-
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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.

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. Mellan 
2014 och 2020 kommer EIT successivt att 
starta nya KI-grupper.

Or. en

Ändringsförslag 97
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 

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 en strikt, öppen och 
konkurrensbetonad process som tar 
hänsyn till bottom-up-strategier och 
framväxande sociala utmaningar i EU, 
samtidigt som den bidrar med tydlighet 
och förutsägbarhet till potentiella 
deltagare. Genom ett stegvis inrättande av 
nya KI-grupper kommer EIT att se till att 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 98
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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. 

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 två nya KI-
grupper att inrättas i två omgångar med en 
ny grupp 2014 och ytterligare en under
2018 vilket innebär totalt fem KI-grupper 
2014–2020. Eventuellt anordnas ett nytt 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 99
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 där det finns en tydlig 
innovationspotential och kvalitet i 
världsklass att bygga vidare på. Åren 
2014–2020 kommer därför nya KI-grupper 
att inrättas 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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Or. en

Ändringsförslag 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 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 ett 
motsvarande antal 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.

Or. en

Ändringsförslag 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho



AM\906377SV.doc 51/124 PE492.619v01-00

SV

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 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.

Vidare ska KI-grupperna vara av 
betydande storlek för att vara ”spelare i 
världsklass” och kunna ändra 
innovationslandskapet i EU och att bidra 
väsentligt inom gruppernas olika 
områden för att komma till rätta med 
samhällsutmaningarna. Urvalsprocessen 
för KI-grupperna ska i vilket fall grundas 
på kvalitet, genomförbarhet och
ansökningarnas potential.

Or. en

Ändringsförslag 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Skapa långvarig, systemomfattande · Skapa långvarig, systemomfattande 
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inverkan, mätt i antalet nyutbildade 
företagare, ny teknik och nya företag.

inverkan, mätt i antalet nyutbildade 
företagare, ny teknik, nya företag och nya 
högkvalificerade jobb.

Or. en

Ändringsförslag 103
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 bedömning av hur 
potentiell forskning utvecklas och 
eventuell uppkomst av ny 
innovationsdynamik bör genomföras 
regelbundet med hänsyn till framtida KI-
grupper.

Or. en

Ändringsförslag 104
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 

Följande ämnesområden utpekades som 
dem där en ny KI-grupp har störst potential 
att tillföra mervärde till befintlig 
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verksamhet och stärka innovationen: verksamhet och stärka innovationen:
Denna förteckning är emellertid inte 
uttömmande och definitiv.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Skogsbruk.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Tillverkning med mervärde. utgår

Or. en

Ändringsförslag 107
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Tillverkning med mervärde. ·Industri.

Or. fr
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Ändringsförslag 108
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Innovation för sunt liv och aktivt 
åldrande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 109
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Råvaror: hållbar prospektering, 
utvinning, bearbetning, återvinning och 
ersättning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 110
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Råvaror: hållbar prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och ersättning.

· Råvaror och sällsynta material: hållbar 
prospektering, utvinning, bearbetning,
återvinning, materialutveckling och 
ersättning.

Or. en
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Motivering

Det behövs en ökad inriktning på råvaror, i synnerhet materialforskning och 
materialersättning. Det finns ett behov att utveckla ekologiska material som kan ersätta 
exempelvis plast och plåt. Materialutveckling måste vara tydligare i denna KI-grupp.

Ändringsförslag 111
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Smarta, säkra samhällen. utgår

Or. en

Ändringsförslag 112
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Rörlighet i städer. utgår

Or. en

Ändringsförslag 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Rörlighet i städer. · Rörlighet i städer, smart och hållbar 
utveckling.
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Or. en

Ändringsförslag 114
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Biomimetik

Or. en

Ändringsförslag 115
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 5 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Hållbart byggande och 
nollenergibyggnader

Or. en

Ändringsförslag 116
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mer information om de enskilda 
ämnesområdena finns i faktabladen i slutet 
av detta program.

Mer information om de enskilda 
ämnesområdena finns i faktabladen i slutet 
av detta program.

EIT kommer att använda 60 % av 
budgeten som anslagits nya KI-grupper 
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till att inrätta minst tre KI-grupper inom 
sex ämnesområden som fastställts av 
Europeiska kommissionen. EIT kan välja 
lämplig storlek och tidsram för dessa KI-
grupper.

Or. en

Ändringsförslag 117
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa ämnesområden har 
EIT frihet att organisera processen för val 
av KI-grupper. För att nya inbjudningar 
till KI-grupper ska lyckas måste det finnas 
tydliga riktlinjer om vad som förväntas 
och krävs och hur mycket tid de som vill 
grunda KI-grupper har på sig för att 
organisera sig juridiskt och ekonomiskt 
innan de lämnar in en ansökan. KI-
grupperna kommer att väljas ut enligt de 
närmare kriterier som anges i EIT-
förordningen enligt de övergripande 
principerna om hög kvalitet och betydelse 
för innovationen. Alla KI-grupper som 
väljs ut måste visa hur den kommer att 
skapa största möjliga genomslag på sitt 
område och visa att dess strategi är 
långsiktigt rimlig.

På grundval av dessa ämnesområden har 
EIT frihet att organisera processen för val 
av KI-grupper. KI-grupperna kommer att 
väljas ut enligt de närmare kriterier som 
anges i EIT-förordningen enligt de 
övergripande principerna om hög kvalitet 
och betydelse för innovationen. Alla KI-
grupper som väljs ut måste visa hur den 
kommer att skapa största möjliga 
genomslag på sitt område och visa att dess 
strategi är långsiktigt rimlig.

Or. en

Ändringsförslag 118
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 7



PE492.619v01-00 58/124 AM\906377SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa ämnesområden har 
EIT frihet att organisera processen för val 
av KI-grupper. För att nya inbjudningar till 
KI-grupper ska lyckas måste det finnas 
tydliga riktlinjer om vad som förväntas och 
krävs och hur mycket tid de som vill 
grunda KI-grupper har på sig för att 
organisera sig juridiskt och ekonomiskt 
innan de lämnar in en ansökan. KI-
grupperna kommer att väljas ut enligt de 
närmare kriterier som anges i EIT-
förordningen enligt de övergripande 
principerna om hög kvalitet och betydelse 
för innovationen. Alla KI-grupper som 
väljs ut måste visa hur den kommer att 
skapa största möjliga genomslag på sitt 
område och visa att dess strategi är 
långsiktigt rimlig.

På grundval av dessa ämnesområden har 
EIT frihet att organisera processen för val 
av KI-grupper. För att nya inbjudningar till 
KI-grupper ska lyckas måste det finnas 
tydliga riktlinjer om vad som förväntas och 
krävs och hur mycket tid de som vill 
grunda KI-grupper har på sig för att 
organisera sig juridiskt och ekonomiskt 
innan de lämnar in en ansökan. KI-
grupperna kommer att väljas ut enligt de 
närmare kriterier som anges i EIT-
förordningen enligt de övergripande 
principerna om hög kvalitet och betydelse 
för innovationen. Alla KI-grupper som 
väljs ut måste visa hur den kommer att 
skapa största möjliga genomslag på sitt 
område och visa att dess strategi är 
långsiktigt rimlig.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 25, PE489.613v01-00)

Motivering

EIT har frihet att organisera processen för val av KI-grupper.

Ändringsförslag 119
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Resterande 40 % av den budget som har 
anslagits nya KI-grupper kommer EIT att 
använda till att:
– stärka de nya KI-grupper som startats 
inom kommissionens ämnesområden.
– starta ytterligare nya KI-grupper för 
vilka EIT fritt kan välja ämne, förutsatt 
att deras tillämpningsområde faller inom 
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samhällsutmaningarna och att de 
uppfyller de minimikrav för att inrätta en 
grupp som fastställs i förordningen om 
inrättandet av EIT.

Or. en

Ändringsförslag 120
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inför de två omgångarna av val av KI-
grupper som planeras 2014 och 2018 har 
tre ämnesområden valts ut för den första 
omgången. Dessa tre ämnesområden 
bygger på behovet av att successivt bygga 
upp nya KI-grupper, och de har valts efter 
områdets mognad, möjligheterna till 
inverkan på ekonomi och samhälle samt 
utsikterna till synergi med andra initiativ. 
De är följande:

utgår

· Innovation för sunt liv och aktivt 
åldrande.
· Råvaror: hållbar prospektering, 
utvinning, bearbetning, återvinning och 
ersättning.
· Livsmedel för framtiden: hållbar 
försörjningskedja från jord till bord.

Or. en

Ändringsförslag 121
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inför de två omgångarna av val av KI-
grupper som planeras 2014 och 2018 har 
tre ämnesområden valts ut för den första 
omgången. Dessa tre ämnesområden 
bygger på behovet av att successivt bygga 
upp nya KI-grupper, och de har valts efter 
områdets mognad, möjligheterna till 
inverkan på ekonomi och samhälle samt 
utsikterna till synergi med andra initiativ. 
De är följande:

utgår

· Innovation för sunt liv och aktivt 
åldrande.
· Råvaror: hållbar prospektering, 
utvinning, bearbetning, återvinning och 
ersättning.
· Livsmedel för framtiden: hållbar 
försörjningskedja från jord till bord.

Or. en

Ändringsförslag 122
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inför de två omgångarna av val av KI-
grupper som planeras 2014 och 2018 har 
tre ämnesområden valts ut för den första 
omgången. Dessa tre ämnesområden 
bygger på behovet av att successivt bygga 
upp nya KI-grupper, och de har valts efter 
områdets mognad, möjligheterna till 
inverkan på ekonomi och samhälle samt 
utsikterna till synergi med andra initiativ. 
De är följande:

Med tanke på behovet att fastställa och 
välja ut de starkaste KI-grupperna med 
störst chans att snabbt nå kritisk massa, 
kommer processen för val av KI-grupper 
2014 att vara öppen för KI-
gruppansökningar inom alla sex 
ämnesområden i en konkurrenskraftig 
process. Antalet utvalda KI-grupper beror 
på mognaden och beredskapen inom EU:s 
konsortium att bilda trovärdiga KI-
grupper, möjligheterna till inverkan på 
ekonomi och samhälle, och utsikterna till 
synergi med andra initiativ samt EIT:s 
förmåga att tillgodogöra sig medel och 
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den tillgängliga budgeten.
Urvalsprocessen ska vara helt och hållet 
öppen för insyn.

Or. en

Motivering

De tre prioriterade ämnesområdena för 2014 är inte givna eller nödvändiga, och intressenter 
har inte haft insyn i dem.

Ändringsförslag 123
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inför de två omgångarna av val av KI-
grupper som planeras 2014 och 2018 har 
tre ämnesområden valts ut för den första 
omgången. Dessa tre ämnesområden 
bygger på behovet av att successivt bygga 
upp nya KI-grupper, och de har valts efter 
områdets mognad, möjligheterna till 
inverkan på ekonomi och samhälle samt 
utsikterna till synergi med andra initiativ. 
De är följande:

Inför de två omgångarna av val av KI-
grupper som planeras 2014 och 2018 har 
ett ämnesområde valts ut för den första 
omgången. Valet av detta ämnesområde
bygger på behovet av att successivt bygga 
upp en ny KI-grupp, och det har valts efter 
områdets mognad, möjligheterna till 
inverkan på ekonomi och samhälle samt 
utsikterna till synergi med andra initiativ. 
Det är följande:

Or. en

Ändringsförslag 124
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inför de två omgångarna av val av KI-
grupper som planeras 2014 och 2018 har 
tre ämnesområden valts ut för den första 
omgången. Dessa tre ämnesområden 

Inför de två omgångarna av val av KI-
grupper som planeras 2014 och 2018 har 
fyra ämnesområden valts ut för den första 
omgången. Dessa fyra ämnesområden 
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bygger på behovet av att successivt bygga 
upp nya KI-grupper, och de har valts efter 
områdets mognad, möjligheterna till 
inverkan på ekonomi och samhälle samt 
utsikterna till synergi med andra initiativ. 
De är följande:

bygger på behovet av att successivt bygga 
upp nya KI-grupper, och de har valts efter 
områdets mognad, möjligheterna till 
inverkan på ekonomi och samhälle samt 
utsikterna till synergi med andra initiativ. 
De är följande:

Or. it

Ändringsförslag 125
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkning med mervärde.

Or. it

Motivering

Tillverkningsindustrin kommer att spela en avgörande och väsentlig roll för att nå målen för 
industriellt ledarskap enligt Horisont 2020. Om vi verkligen vill se EU hålla stånd mot (den 
sunda) konkurrensen från framväxande ekonomier, måste detta ges högsta prioritet. Därför 
är det inte tillrådligt att lämna detta till 2018.

Ändringsförslag 126
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Innovation för sunt liv och aktivt 
åldrande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 127
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Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Innovation för sunt liv och aktivt 
åldrande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 128
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Innovation för sunt liv och aktivt 
åldrande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 129
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Råvaror: hållbar prospektering, 
utvinning, bearbetning, återvinning och 
ersättning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 130
Giles Chichester
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Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Råvaror: hållbar prospektering, 
utvinning, bearbetning, återvinning och 
ersättning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 131
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Råvaror: hållbar prospektering, 
utvinning, bearbetning, återvinning och 
ersättning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 132
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Livsmedel för framtiden: hållbar 
försörjningskedja från jord till bord.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 133
Kent Johansson
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Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Livsmedel för framtiden: hållbar 
försörjningskedja från jord till bord.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förvaltningen av KI-grupperna ska EIT 
betona konkurrensrelaterade aspekter 
genom att se till att unionens finansiering 
motsvarar KI-gruppernas resultat. Om en 
KI-grupp inte uppvisar resultat enligt de 
kriterier som inrättats för KI-grupperna 
kan EIT avbryta finansieringen, efter en 
viss explicit tidsperiod som anges i avtalet 
med KI-grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 135
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 136
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 137
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 138
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 9
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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 kommer det
återstående ämnesområdet (smarta, säkra 
samhällen) att övervägas, med hänsyn 
tagen till nya, oförutsedda utmaningar som 
kan dyka upp framöver.

Or. en

Ändringsförslag 139
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 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 kommer de 
återstående ämnesområdena (rörlighet i 
städer och smarta, säkra samhällen) att 
övervägas, med hänsyn tagen till nya, 
oförutsedda utmaningar som kan dyka upp 
framöver.

Or. it

Ändringsförslag 140
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· i god tid förbereda urvalsprocessen för 
en andra omgång KI-grupper 2014 och 
efter utvärderingen av Horisont 2020, 
inbegripet dess särskilda program för 
EIT, en tredje omgång 2018,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 141
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· i god tid förbereda urvalsprocessen för 
en andra omgång KI-grupper 2014 och 
efter utvärderingen av Horisont 2020, 
inbegripet dess särskilda program för 
EIT, en tredje omgång 2018,

· starta nya KI-grupper inom lämpliga 
ämnesområden och under lämpliga 
förutsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 142
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· i god tid förbereda urvalsprocessen för en 
andra omgång KI-grupper 2014 och efter 
utvärderingen av Horisont 2020, 
inbegripet dess särskilda program för 
EIT, en tredje omgång 2018,

· i god tid förbereda urvalsprocessen för 
nya KI-grupper 2014.

Or. en

Ändringsförslag 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – stycke 10 – led 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete såsom det beskrivs i 1.3, punkt 
4, kan underlättas genom att regionala 
innovations- och genomförandegrupper 
inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 144
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I inledningsskedet fokuserade EIT främst 
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.

I inledningsskedet fokuserade EIT främst 
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, till 
exempel offentliggörande av 
forskningsresultat och öppen forskning,
så att en gemensam kultur för innovation 
och kunskapsspridning växer fram.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT måste framöver arbeta för att göra EIT måste framöver arbeta för att göra 
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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.

erfarenheterna från KI-grupperna 
begripliga och reproducerbara och bygga in 
dem i en kultur som kan fungera som 
föredöme i och utanför Europa. Inom 
ramarna för Horisont 2020 kommer EIT 
att vidareutveckla begreppet för att stödja 
utvecklingen av europeisk innovation i 
alla medlemsstater. 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.

Or. en

Ändringsförslag 146
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 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 
allmänheten, privata enheter och 
institutioner, även för dem som inte direkt 
deltar i en KI-grupp.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som en åtgärd för att stödja denna 
process ska EIT utveckla ett system för att 
sammanföra så kallade associerade 
samlokaliseringscentrum eller 
innovationsnav i länder där det inte finns 
något samlokaliseringscentrum. Det bör 
inte finnas krav på att dessa 
samlokaliseringscentrum blir fullvärdiga 
medlemmar i en KI-grupp. Ki-grupperna 
ska ordna öppna ansökningsförfaranden 
för att upprätta dessa associerade 
samlokaliseringscentrum som främst 
kommer att stödja KI-gruppernas 
innovationsverksamhet och ge mervärde 
till gruppen. De associerade noderna 
känns igen tack vare sin höga 
innovationspotential, genom 
demonstrationsenheter, testanläggningar, 
teknikparker, företagsinkubatorer, etc. De 
kan också bli första kunder av KI-
gruppernas möjliggörande teknik genom 
att visa på deras genomförbarhet och 
nytta för samhället, och underlätta 
tillgången för slutanvändare. På så sätt 
kan de locka nystartade företag från KI-
grupperna som investering av riskkapital. 
Verksamhet som utförs av associerade 
samlokaliseringscentrum bör 
huvudsakligen finansieras av regionala 
och nationella medel, strukturfonderna, i 
kombination med anslag från EIT:s 
särskilda stödsystem för människor, 
stipendieprogrammet EIT Fellowship. 
Genom detta samordnade system får EIT 
ökat inflytande i Europa och större 
relevans med målsättningen att varje KI-
grupp utvecklar minst två associerade 
innovationsnav/samlokaliseringscentrum 
mellan 2014 och 2020. Passande 
kandidater bör utses genom ett öppet 
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ansökningsförfarande som sköts av de 
enskilda KI-grupperna.

Or. en

Motivering

En av de viktigaste uppgifterna för EIT och KI-grupperna är att vara en modell för 
integration av kunskapstriangeln på EU-nivå. Spridningen av samarbetsmetoder, utbildning, 
innovation och igångsättning (och stöd till) nya företag kommer att vara oansenlig om inte 
särskilda strukturer byggs. Om det till slut bara finns samlokaliseringscentrum i ett begränsat 
antal medlemsstater på grund av kravet på spetskompetens kan dessutom nyttan med EIT 
komma att ifrågasättas.

Ändringsförslag 148
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT och KI-grupperna ska fungera som 
modeller för hur kunskapstriangeln 
genomförs i EU och bör slutligen 
framträda som tjänsteleverantörer för 
innovation och kapacitetsuppbyggnad i 
EU genom att utforma och genomföra 
innovationsstrategier och strategier för 
”smart specialisering”.

Or. en

Ändringsförslag 149
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De faktorer som främst driver på lärandet De faktorer som främst driver på lärandet 
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inom EIT kan vara följande: 
innovationsdriven forskning för grundande 
av nya företag och nya företagsmodeller, 
förvaltning av immaterialrättsliga innehav 
och nya modeller för spridning av 
immaterialrättsligt skyddat material, 
företagsamhet och nya integrerade former 
för tvärvetenskaplig utbildning, innovativa 
lednings- och finansieringsmodeller på 
grundval av öppen innovation eller 
myndigheternas deltagande. På så sätt kan 
EIT bli ett föredöme och åstadkomma 
genomgripande förändringar av det 
europeiska innovationslandskapet och 
utvecklas till en internationellt erkänd 
innovationsinstitution.

inom EIT kan vara följande: 
innovationsdriven forskning för grundande 
av nya företag och nya företagsmodeller, 
utarbetande av nya modeller och nya 
verktyg för större insyn i
immaterialrättsliga innehav och deras 
förvaltning, bättre spridning av 
immaterialrättsligt skyddat material och 
systematiserad modellering av licenser, 
vilket underlättar transaktioner och i 
synnerhet möjligheten för små och 
medelstora företag och offentliga 
institutioner att bidra mer aktivt till 
innovationen, företagsamhet och nya 
integrerade former för tvärvetenskaplig 
utbildning, innovativa lednings- och 
finansieringsmodeller på grundval av 
öppen innovation eller myndigheternas 
deltagande, bland annat för att rikta 
forskningen mot de viktigaste 
samhällsbehoven. På så sätt kan EIT bli ett 
föredöme och åstadkomma genomgripande 
förändringar av det europeiska 
innovationslandskapet och utvecklas till en 
internationellt erkänd 
innovationsinstitution.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De faktorer som främst driver på lärandet 
inom EIT kan vara följande: 
innovationsdriven forskning för grundande 
av nya företag och nya företagsmodeller, 
förvaltning av immaterialrättsliga innehav 
och nya modeller för spridning av 
immaterialrättsligt skyddat material, 
företagsamhet och nya integrerade former 
för tvärvetenskaplig utbildning, innovativa 

De faktorer som främst driver på lärandet 
inom EIT kan vara följande: 
innovationsdriven forskning för grundande 
av nya företag och nya företagsmodeller, 
förvaltning av immaterialrättsliga innehav 
och nya modeller för spridning av 
immaterialrättsligt skyddat material, 
företagsamhet och nya integrerade former 
för tvärvetenskaplig utbildning, innovativa 
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lednings- och finansieringsmodeller på 
grundval av öppen innovation eller 
myndigheternas deltagande. På så sätt kan 
EIT bli ett föredöme och åstadkomma 
genomgripande förändringar av det 
europeiska innovationslandskapet och 
utvecklas till en internationellt erkänd 
innovationsinstitution.

lednings- och finansieringsmodeller på 
grundval av öppen innovation eller 
myndigheternas deltagande. På så sätt kan 
EIT bli ett föredöme och åstadkomma 
genomgripande förändringar av det 
europeiska innovationslandskapet och 
utvecklas till en internationellt erkänd och 
hyllad innovationsinstitution i världsklass.

Or. en

Ändringsförslag 151
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer därför att inrätta ett särskilt 
system för människor för att se till att 
begåvade studenter, forskare, lärare och 
företagare i alla skeden av karriären 
utanför samlokaliseringscentren är helt 
delaktiga i initiativet. Systemet ska inte 
bara förse spetsbegåvningar utifrån med 
möjligheten att gynnas av 
innovationsmiljön vid 
samlokaliseringscentren utan också ge dem 
incitament att fullt ut ta vara på de 
kunskaper som förvärvats utanför KI-
grupperna. EIT-stiftelsen bör kunna bidra 
avsevärt på detta område.

EIT kommer därför att inrätta ett särskilt 
system för människor för att se till att 
begåvade studenter, forskare, lärare och 
företagare i alla skeden av karriären 
utanför samlokaliseringscentren är helt 
delaktiga i initiativet. Systemet ska inte 
bara förse spetsbegåvningar utifrån med 
möjligheten att gynnas av 
innovationsmiljön vid 
samlokaliseringscentren utan också ge dem 
incitament att fullt ut ta vara på de 
kunskaper som förvärvats utanför KI-
grupperna.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer därför att inrätta ett särskilt 
system för människor för att se till att 
begåvade studenter, forskare, lärare och 
företagare i alla skeden av karriären 
utanför samlokaliseringscentren är helt 
delaktiga i initiativet. Systemet ska inte 
bara förse spetsbegåvningar utifrån med 
möjligheten att gynnas av 
innovationsmiljön vid 
samlokaliseringscentren utan också ge dem 
incitament att fullt ut ta vara på de 
kunskaper som förvärvats utanför KI-
grupperna. EIT-stiftelsen bör kunna bidra 
avsevärt på detta område.

EIT kommer därför att inrätta ett särskilt 
system för människor för att se till att 
begåvade studenter, forskare, lärare och 
företagare i alla skeden av karriären 
utanför samlokaliseringscentren är helt 
delaktiga i initiativet. Systemet ska inte 
bara förse spetsbegåvningar utifrån med 
möjligheten att gynnas av 
innovationsmiljön vid 
samlokaliseringscentren utan också ge dem 
incitament att fullt ut ta vara på de 
kunskaper som förvärvats utanför KI-
grupperna.

Or. it

Ändringsförslag 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer därför att inrätta ett särskilt
system för människor för att se till att 
begåvade studenter, forskare, lärare och 
företagare i alla skeden av karriären 
utanför samlokaliseringscentren är helt 
delaktiga i initiativet. Systemet ska inte 
bara förse spetsbegåvningar utifrån med 
möjligheten att gynnas av 
innovationsmiljön vid 
samlokaliseringscentren utan också ge dem 
incitament att fullt ut ta vara på de 
kunskaper som förvärvats utanför KI-
grupperna. EIT-stiftelsen bör kunna bidra 
avsevärt på detta område.

EIT kommer därför att inrätta 
stipendiesystemet EIT Fellowship för att 
se till att begåvade studenter, forskare, 
lärare och företagare i alla skeden av 
karriären utanför samlokaliseringscentren 
är helt delaktiga i initiativet. Systemet ska 
inte bara förse spetsbegåvningar utifrån 
med möjligheten att gynnas av 
innovationsmiljön vid 
samlokaliseringscentren utan också ge dem 
incitament att fullt ut ta vara på de 
kunskaper som förvärvats utanför KI-
grupperna. EIT-stiftelsen bör kunna bidra 
avsevärt på detta område.

Or. en
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Ändringsförslag 154
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 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 
EU:s program för forskning, utbildning 
och ungdomar, till exempel Erasmus för 
alla och Marie Curie. EIT kan också främja 
kunskapsspridning, mentorskap och 
bildandet av ett nätverk av EIT-alumner.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 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 

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 
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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.

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, Marie Curie samt andra 
rörlighetsinitiativ inom det europeiska 
forskningsområdet. EIT kan också främja 
kunskapsspridning, mentorskap och 
bildandet av ett nätverk av EIT-alumner.

Or. en

Ändringsförslag 156
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 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. EIT kan 
också främja öppen åtkomst, innovation 
för alla, kunskapsspridning, mentorskap 
och bildandet av ett nätverk av EIT-
alumner.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 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 Skłodowska-
Curie. EIT kan också främja 
kunskapsspridning, mentorskap och 
bildandet av ett nätverk av EIT-alumner.

Or. en

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT och KI-grupperna uppmanas 
utveckla utbildningssynergier med EU 
och medlemsstaternas politik i syfte att 
gynna den framtida tillgången på 
nödvändigt humankapital som är 
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väsentlig för att fullfölja EU:s väg mot 
vetenskapligt, tekniskt och innovativt 
ledarskap. För detta ändamål bör man 
främja utbildning inom vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik, och 
skapa system för rådgivning till företag, 
praktikplatser och stipendier för unga 
EU-medborgare och skickliga 
gymnasieelever och studenter.
Verksamheten inom KI-grupperna bör ha 
mätbara effekter på skapandet av hållbara 
innovativa nya företag och 
avknoppningar, i syfte att förbättra 
genomförandet av EIT:s resultat, i 
synnerhet genom stöd till nätverkande och 
företagsinriktad verksamhet för dem som 
tar emot EIT-examina och genomgår 
utbildningar.

Or. en

Ändringsförslag 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 9 – led 1

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 
stipendiesystemet, EIT fellowship, där 
begåvande människor från EU och resten 
av världen kan involveras i verksamheten i 
KI-gruppernas samlokaliseringscentrum 
under en viss tid och på så sätt skapa 
fördelar för både deltagarna och KI-
gruppen,

Or. en

Ändringsförslag 160
Kent Johansson



PE492.619v01-00 80/124 AM\906377SV.doc

SV

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 9 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Upprätta ett system för associering av så 
kallade associerade 
samlokaliseringscentrum i samarbete med 
KI-grupperna i länder där det inte finns 
något samlokaliseringscentrum. Dessa 
centrum ska främst stödja KI-gruppernas 
innovationsverksamhet genom sin höga 
innovationspotential och tillgång till 
förstakunder och slutanvändare av 
möjliggörande teknik från KI-grupperna 
genom demonstrationsenheter, 
testanläggningar, etc. 

Or. en

Ändringsförslag 161
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 9 – led 2

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 
som gör det möjligt för bland andra 
studenter, lärare och forskare som inte 
ingår i de befintliga KI-grupperna att 
enkelt få tillgång till information om 
pågående studier och forskningsresultat.

Or. fr

Ändringsförslag 162
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 9 – led 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· utarbeta verktyg för att lättare kunna 
fastställa vilka immateriella rättigheter 
som ska gälla på ett område eller i ett 
forskningssammanhang samt hur dessa 
rättigheter kan förvärvas, avyttras eller 
överföras utifrån varje enskilt fall och 
aktörernas behov.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.2 – stycke 9 – led 4

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, t.ex. genom en öppen databas 
som är tillgänglig för alla med 
kursmateriel från EIT:s och KI-gruppernas 
utbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KI-grupperna är en idealisk provbänk för KI-grupperna är en idealisk provbänk för 
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nya metoder att finansiera och förvalta 
innovation. Genom KI-gruppernas 
experiment och erfarenheter kan EIT 
genomföra förenklingar inom bl.a. avtal, 
rapportering, klumpsummor och 
schablonbelopp.

nya metoder att finansiera och förvalta 
innovation. Inrättandet av 
innovationspriser kopplade till särskilda 
licensieringssystem kan göra det möjligt 
att påskynda forskningen på vissa 
områden som berör viktiga samhällsbehov 
och snabbt erhålla exakta vetenskapliga 
och tekniska uppgifter. Genom KI-
gruppernas experiment och erfarenheter 
kan EIT genomföra förenklingar inom bl.a. 
avtal, rapportering, klumpsummor och 
schablonbelopp.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KI-grupperna är en idealisk provbänk för 
nya metoder att finansiera och förvalta 
innovation. Genom KI-gruppernas 
experiment och erfarenheter kan EIT 
genomföra förenklingar inom bl.a. avtal, 
rapportering, klumpsummor och 
schablonbelopp.

KI-grupperna är en idealisk provbänk för 
nya metoder att finansiera och förvalta 
innovation. Genom KI-gruppernas 
experiment och erfarenheter kan EIT 
genomföra förenklingar inom bl.a. avtal, 
rapportering, klumpsummor och 
schablonbelopp i syfte att minska den 
administrativa bördan för KI-grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 166
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga – del 2 – led 2.3 – stycke 6 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· i samarbete med kommissionen och KI-
grupperna inrätta ett heltäckande system 

· i samarbete med kommissionen och KI-
grupperna inrätta ett heltäckande system 
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för att mäta EIT:s bidrag till Horisont 
2020, EIT:s eget genomslag och KI-
gruppernas verksamhet och resultat, samt 
rapportera om övervakningen i den årliga 
verksamhetsrapporten.

för att mäta EIT:s bidrag till Horisont 
2020, EIT:s eget genomslag och KI-
gruppernas verksamhet och resultat, samt 
rapportera om övervakningen i EIT:s
årliga verksamhetsrapport.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 27, PE489.613v01-00)

Ändringsförslag 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s ledningsstruktur har överlag visat sig 
värdefull. Erfarenheterna från 
uppbyggnadsskedet visar dock att det finns 
utrymme för förbättringar av EIT:s 
beslutsprocess och verkställighetsrutiner. 
Förhållandet mellan EIT:s styrelse, som 
fattar de strategiska besluten, och EIT:s 
huvudkontor, som genomför dem, måste 
definieras tydligare och förenklas. EIT:s 
huvudkontor måste bestämma på vilka 
centrala områden som EIT bör stödja KI-
grupperna, så att en lämplig avvägning 
görs mellan stöd och övervakning. 
Slutligen behöver styrelsen bättre garantera 
att dess strategiska beslut är ordentligt 
underbyggda av erfarenheterna från KI-
grupperna och innovationskretsarna 
överlag.

EIT:s ledningsstruktur har överlag visat sig 
värdefull. Erfarenheterna från 
uppbyggnadsskedet visar dock att det finns 
utrymme för förbättringar av EIT:s 
beslutsprocess och verkställighetsrutiner. 
Förhållandet mellan EIT:s styrelse, som 
fattar de strategiska besluten, och EIT:s 
huvudkontor, som genomför dem, måste 
definieras tydligare och förenklas. EIT:s 
huvudkontor måste bestämma på vilka 
centrala områden som EIT bör stödja KI-
grupperna, så att en lämplig avvägning 
görs mellan stöd och övervakning. 
Slutligen behöver styrelsen bättre garantera 
att dess strategiska beslut är ordentligt 
underbyggda av erfarenheterna från KI-
grupperna och innovationskretsarna 
överlag. EIT:s strategiska mål är att bli 
mer än summan av dess delar, och därför 
bör samordning och samarbete mellan 
KI-grupper genomföras av EIT i syfte att 
säkra synergier och skapande av 
mervärde från KI-grupperna och de 
många EIT-parner inom EIT:s 
ekosystem.

Or. en
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Ändringsförslag 168
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 3 – led 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. Inom styrelsen bör det finnas en 
god balans mellan medlemmar bland 
intressenterna i innovationsprocessen, 
företag, myndigheter och vetenskap. 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.

Or. en
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Ändringsförslag 169
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – del 3 – led 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT-styrelsens beslut verkställs av EIT:s 
huvudkontor under ledning av direktören, 
som har ansvaret för EIT:s verksamhet. 
Huvudkontoret är på så sätt ett uttryck för 
EIT:s och KI-gruppernas resultatinriktade 
karaktär och driver på förenklingarna. 
Samtidigt utvecklar huvudkontoret sin 
förmåga att systematiskt sammanställa 
erfarenheterna från KI-grupperna och göra 
dessa resultat tillgängliga för 
innovationskretsarna i stort. Med tiden 
kommer huvudkontoret att bli ett arkiv för 
bra lösningar och en kunskapsresurs för 
beslutsfattarna.

EIT-styrelsens beslut verkställs av EIT:s 
huvudkontor under ledning av direktören, 
som har ansvaret för EIT:s verksamhet 
inför kommissionen, Europaparlamentet 
och rådet. Huvudkontoret är på så sätt ett 
uttryck för EIT:s och KI-gruppernas 
resultatinriktade karaktär och driver på 
förenklingarna. Samtidigt utvecklar 
huvudkontoret sin förmåga att systematiskt 
sammanställa erfarenheterna från KI-
grupperna och göra dessa resultat 
tillgängliga för innovationskretsarna i stort. 
Med tiden kommer huvudkontoret att bli 
ett arkiv för bra lösningar och en 
kunskapsresurs för beslutsfattarna.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – del 3 – led 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 

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 
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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 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.

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, insyn 
och tillhandahållande av information och
utveckla erfarenhetsspridning mellan KI-
grupper samt underlätta kontakterna med 
EU-institutionerna och andra centrala 
organisationer som Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD). Man skulle kunna inrikta sig på
specifika övergripande frågor såsom 
immateriell äganderätt, konkurrensrätt, 
öppen forskning, forskningssamarbete,
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.

Or. fr

Ändringsförslag 171
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 3 – led 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 

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 
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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 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.

är några element och utmaningar
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 samlokalisering mellan KI-
grupper och 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 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.

Or. en

Ändringsförslag 172
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – del 3 – led 3.3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer även att anordna en 
kommunikationskampanj riktad mot 
universitet, lokala samhällen och 
nationella parlament för att på bästa sätt 
informera innovationskedjans aktörer, 
vilket gynnar samtliga parter. I denna 
kommunikationskampanj kommer EU:s 
åtgärder genom EIT att framhållas.

Or. fr
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Ändringsförslag 173
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT har utformat en nyskapande 
finansieringsmodell som bygger på 
befintliga organisationers starka sidor och 
resurser. EIT:s medel katalyserar 
kompletterande medel från ett brett 
spektrum av offentliga och privata partner. 
På det här sättet tillhandahåller EIT högst 
25 % av KI-gruppernas totala budget, 
medan minst 75 % ska komma från andra 
källor. Detta inbegriper KI-
gruppspartnernas egna intäkter och 
resurser, men även offentliga medel på 
nationell och regional nivå och EU-nivå, 
särskilt de innevarande och kommande 
strukturfonderna och ramprogrammet för 
forskning och innovation. I det senare fallet 
ansöker KI-grupperna (eller partnerna i 
den) om medel enligt programmens regler 
på samma sätt som andra sökande. Medlen 
från parterna i KI-grupperna utgör inte 
traditionell samfinansiering utan är en 
bekräftelse av att de befintliga 
organisationerna verkligen engagerar sig 
ekonomiskt i KI-gruppen. Denna modell 
nedifrån och upp garanterar att KI-
grupperna verkligen är engagerade, att det 
finns incitament för investeringar och att 
strukturella och organisatoriska 
förändringar uppmuntras hos parterna i KI-
gruppen och även i vidare mening. 
Erfarenheterna av de första KI-grupperna 
visar att näringslivet beslutsamt bidrar med 
medel för att genomföra KI-gruppernas 
verksamhetsplaner och att andelen av KI-
gruppernas budget från näringslivet uppgår 
till 20–30 % av den totala årsbudgeten. 
Dessutom har KI-grupperna lyckats 
uppbåda ytterligare nationella medel som 

EIT har utformat en nyskapande 
finansieringsmodell som bygger på 
befintliga organisationers starka sidor och 
resurser. EIT:s medel katalyserar 
kompletterande medel från ett brett 
spektrum av offentliga och privata partner. 
På det här sättet tillhandahåller EIT högst 
25 % av KI-gruppernas totala budget, 
medan minst 75 % ska komma från andra 
källor. Detta inbegriper KI-
gruppspartnernas egna intäkter och 
resurser, men även offentliga medel på 
nationell och regional nivå och EU-nivå, 
särskilt de innevarande och kommande 
strukturfonderna och ramprogrammet för 
forskning och innovation. I det senare fallet 
ansöker KI-grupperna (eller partnerna i 
den) om medel enligt programmens regler 
på samma sätt som andra sökande. Medlen 
från parterna i KI-grupperna utgör inte 
traditionell samfinansiering utan är en 
bekräftelse av att de befintliga 
organisationerna verkligen engagerar sig 
ekonomiskt i KI-gruppen. Denna modell 
nedifrån och upp garanterar att KI-
grupperna verkligen är engagerade, att det 
finns incitament för investeringar och att 
strukturella och organisatoriska 
förändringar uppmuntras hos parterna i KI-
gruppen och även i vidare mening. Men en 
uppifrån-och-ned-konstruktion bör inte 
uteslutas, särskilt när det gäller 
forskningsinitiativ som redan baseras på 
en sådan konstruktion. Erfarenheterna av 
de första KI-grupperna visar att 
näringslivet beslutsamt bidrar med medel 
för att genomföra KI-gruppernas 
verksamhetsplaner och att andelen av KI-
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inte hade varit tillgängliga annars 
(exempelvis har den tyska regeringen 
beslutat att lägga ut förvaltningen av 
initiativet Software Campus på ICT Labs, 
med en budget på 50 miljoner euro på fem 
år av både offentliga och privata medel).

gruppernas budget från näringslivet uppgår 
till 20–30 % av den totala årsbudgeten. 
Dessutom har KI-grupperna lyckats 
uppbåda ytterligare nationella medel som 
inte hade varit tillgängliga annars 
(exempelvis har den tyska regeringen 
beslutat att lägga ut förvaltningen av 
initiativet Software Campus på ICT Labs, 
med en budget på 50 miljoner euro på fem 
år av både offentliga och privata medel).

Or. en

Motivering

Strategiska uppifrån-och-ned-konstruktioner bör inte uteslutas i de fall forskningsinitiativ har 
det förenade syftet att utveckla testmetoder utan djurförsök för det tjugoförsta århundradet 
och särskilt för forskningsinitiativ som redan grundas på en sådan konstruktion.

Ändringsförslag 174
Romana Jordan

Förslag till beslut
Bilaga – del I – led 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT har utformat en nyskapande 
finansieringsmodell som bygger på 
befintliga organisationers starka sidor och 
resurser. EIT:s medel katalyserar 
kompletterande medel från ett brett 
spektrum av offentliga och privata partner. 
På det här sättet tillhandahåller EIT högst 
25 % av KI-gruppernas totala budget, 
medan minst 75 % ska komma från andra 
källor. Detta inbegriper KI-
gruppspartnernas egna intäkter och 
resurser, men även offentliga medel på 
nationell och regional nivå och EU-nivå, 
särskilt de innevarande och kommande 
strukturfonderna och ramprogrammet för 
forskning och innovation. I det senare fallet 
ansöker KI-grupperna (eller partnerna i 
den) om medel enligt programmens regler 
på samma sätt som andra sökande. Medlen 

EIT har utformat en nyskapande 
finansieringsmodell som bygger på 
befintliga organisationers starka sidor och 
resurser. EIT:s medel katalyserar 
kompletterande medel från ett brett 
spektrum av offentliga och privata partner. 
På det här sättet tillhandahåller EIT högst 
25 % av KI-gruppernas totala budget, 
medan minst 75 % ska komma från andra 
källor. Detta inbegriper KI-
gruppspartnernas egna intäkter och 
resurser, men även offentliga medel på 
nationell och regional nivå och EU-nivå, 
särskilt de innevarande och kommande 
strukturfonderna och ramprogrammet för 
forskning och innovation. I det senare fallet 
ansöker KI-grupperna (eller partnerna i 
den) om medel enligt programmens regler 
på samma sätt som andra sökande. Medlen 
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från parterna i KI-grupperna utgör inte 
traditionell samfinansiering utan är en 
bekräftelse av att de befintliga 
organisationerna verkligen engagerar sig 
ekonomiskt i KI-gruppen. Denna modell 
nedifrån och upp garanterar att KI-
grupperna verkligen är engagerade, att det 
finns incitament för investeringar och att 
strukturella och organisatoriska 
förändringar uppmuntras hos parterna i KI-
gruppen och även i vidare mening. 
Erfarenheterna av de första KI-grupperna 
visar att näringslivet beslutsamt bidrar med 
medel för att genomföra KI-gruppernas 
verksamhetsplaner och att andelen av KI-
gruppernas budget från näringslivet uppgår 
till 20–30 % av den totala årsbudgeten. 
Dessutom har KI-grupperna lyckats 
uppbåda ytterligare nationella medel som 
inte hade varit tillgängliga annars 
(exempelvis har den tyska regeringen 
beslutat att lägga ut förvaltningen av 
initiativet Software Campus på ICT Labs, 
med en budget på 50 miljoner euro på fem 
år av både offentliga och privata medel).

från parterna i KI-grupperna utgör inte 
traditionell samfinansiering utan är en 
bekräftelse av att de befintliga 
organisationerna verkligen engagerar sig 
ekonomiskt i KI-gruppen. Denna modell 
nedifrån och upp garanterar att KI-
grupperna verkligen är engagerade, att det 
finns incitament för investeringar och att 
strukturella och organisatoriska 
förändringar uppmuntras hos parterna i KI-
gruppen och även i vidare mening. Trots 
det bör en modell uppifrån och ned inte 
uteslutas, i synnerhet för 
forskningsinitiativ som redan grundar sig 
på en sådan modell. Erfarenheterna av de 
första KI-grupperna visar att näringslivet 
beslutsamt bidrar med medel för att 
genomföra KI-gruppernas 
verksamhetsplaner och att andelen av KI-
gruppernas budget från näringslivet uppgår 
till 20–30 % av den totala årsbudgeten. 
Dessutom har KI-grupperna lyckats 
uppbåda ytterligare nationella medel som 
inte hade varit tillgängliga annars 
(exempelvis har den tyska regeringen 
beslutat att lägga ut förvaltningen av 
initiativet Software Campus på ICT Labs, 
med en budget på 50 miljoner euro på fem 
år av både offentliga och privata medel).

Or. sl

Ändringsförslag 175
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KI-grupperna går igenom olika 
utvecklingsfaser med varierande budget 
innan de kommer upp i marschfart. En KI-
grupps förmåga att tillgodogöra sig medel 
är förhållandevis begränsad i början, men 
ökar avsevärt senare.

KI-grupperna går igenom olika 
utvecklingsfaser med varierande budget 
innan de kommer upp i marschfart. En KI-
grupps förmåga att tillgodogöra sig medel 
är förhållandevis begränsad i början, men 
ökar avsevärt senare. Men det kan finnas 
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stora skillnader mellan olika 
handelssektorer vilket kräver ett annat 
förhållningssätt. En del KI-grupper blir 
väldigt stora och får stora finansiella 
behov, medan andra förblir små och 
behöver mindre finansiering. EIT bör 
därför tillämpa ett skräddarsytt 
förhållningssätt med tanke på KI-
grupperna och deras specifika finansiella 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 176
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter ett inledningsskede på två år ökar 
KI-gruppernas budget exponentiellt, och 
de kan uppbåda avsevärda nya medel från 
befintliga och nya partner på kort tid. För 
att nå kritisk massa och påverka på 
europeisk nivå behöver årsbudgeten för 
en KI-grupp bli 250–450 miljoner euro 
när den kommit upp i marschfart, 
beroende på KI-gruppens strategi, 
partnerskap och marknadspotential.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 177
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om KI-grupper inte kommer att bli 
helt ekonomiskt oberoende av EIT 

utgår
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kommer de att uppmuntras att på 
medellång sikt bli hållbara, dvs. minska 
sitt beroende av EIT-medel för ytterligare 
konsolidering och expansion. EIT-medel 
kommer att tillhandahållas även 
fortsättningsvis för vissa av KI-gruppens 
mervärdesverksamhet där medlen ger 
särskilt stor avkastning, t.ex. utbildning, 
nyföretagande, samlokalisering, 
utåtriktad verksamhet och spridning.

Or. en

Ändringsförslag 178
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s anslagsbehov för KI-grupperna åren 
2014–2020 är 3,1 miljarder euro, och 
sönderfaller i tre huvudkomponenter: 
nödvändiga utgifter för att konsolidera de 
befintliga tre KI-grupperna, successiv 
uppbyggnad av nya KI-grupper 2014 
respektive 2018 samt spridning, utåtriktad 
verksamhet och administrativa utgifter.

EIT:s anslagsbehov för KI-grupperna åren 
2014–2020 är 3,1 miljarder euro, och 
sönderfaller i tre huvudkomponenter: 
nödvändiga utgifter för att konsolidera de 
befintliga tre KI-grupperna, successiv 
uppbyggnad av nya KI-grupper samt 
spridning och utåtriktad verksamhet och 
administrativa utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 179
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s anslagsbehov för KI-grupperna åren 
2014–2020 är 3,1 miljarder euro, och 
sönderfaller i tre huvudkomponenter: 

EIT:s anslagsbehov för KI-grupperna åren 
2014–2020 är 1 miljard euro, och 
sönderfaller i tre huvudkomponenter: 
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nödvändiga utgifter för att konsolidera de 
befintliga tre KI-grupperna, successiv 
uppbyggnad av nya KI-grupper 2014 
respektive 2018 samt spridning, utåtriktad 
verksamhet och administrativa utgifter.

nödvändiga utgifter för att konsolidera de 
befintliga tre KI-grupperna, successiv 
uppbyggnad av nya KI-grupper 2014 
respektive 2018 samt spridning, utåtriktad 
verksamhet och administrativa utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 180
Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Omkring 1,69 miljarder euro (53,15 % av 
EIT:s totala budget) ska finansiera de KI-
grupper som utsågs 2009 och redan 
kommit upp i marschfart, medan 1,01 
miljarder euro (31,81 %) ska anslås till 
den andra omgången av KI-grupper (i 
dessas inlednings- och utvecklingsfaser) 
och 259,75 miljoner euro (8,16 %) till KI-
grupperna i den tredje omgången.

Omkring 53,15 % av EIT:s totala budget 
ska finansiera de KI-grupper som utsågs 
2009 och redan kommit upp i marschfart, 
medan 39,97 % ska anslås till inrättandet 
av nya KI-grupper.

Or. en

Ändringsförslag 181
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Omkring 1,69 miljarder euro (53,15 % av 
EIT:s totala budget) ska finansiera de KI-
grupper som utsågs 2009 och redan 
kommit upp i marschfart, medan 1,01 
miljarder euro (31,81 %) ska anslås till den 
andra omgången av KI-grupper (i dessas 
inlednings- och utvecklingsfaser) och 
259,75 miljoner euro (8,16 %) till KI-

1,69 miljarder euro (53,15 % av EIT:s 
totala budget) ska finansiera de KI-grupper 
som utsågs 2009 och redan kommit upp i 
marschfart, medan 1,01 miljarder euro 
(31,81 %) ska anslås till den andra 
omgången av KI-grupper (i dessas 
inlednings- och utvecklingsfaser) och 
259,75 miljoner euro (8,16 %) till KI-
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grupperna i den tredje omgången. grupperna i den tredje omgången.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 30, PE489.613v01-00)

Ändringsförslag 182
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Således uppgår EIT:s preliminära budget 
för KI-grupperna åren 2014–2020 till 
2,9 miljarder euro (93,13 % av EIT:s totala 
budget 2014–2020). Tack vare EIT:s starka 
hävstångsverkan förväntas KI-grupperna 
därutöver uppbåda 8,890 miljarder euro i 
övriga offentliga medel och privata medel.

EIT:s preliminära budget för KI-grupperna 
åren 2014–2020 uppgår till 2,9 miljarder 
euro (93,13 % av EIT:s totala budget 
2014–2020). Tack vare EIT:s starka 
hävstångsverkan förväntas KI-grupperna 
därutöver uppbåda 8,890 miljarder euro i 
övriga offentliga medel och privata medel.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 31, PE489.613v01-00)

Ändringsförslag 183
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer också att ägna sig åt 
kunskapsspridning och utåtriktad 
verksamhet, t.ex. programmet ”EIT 
Fellows”, för att stärka verksamhetens 
genomslag i Europa. Dessutom kommer ett 
antal övergripande stöd- och 
övervakningstjänster tillföra mervärde och 
öka effektiviteten i KI-gruppernas 
verksamhet. Under bedrivandet och 
utvecklingen av denna verksamhet behöver 
EIT följa en strategi inriktad på hög 
verkningsgrad, dvs. största möjliga 

EIT kommer också att ägna sig åt 
kunskapsspridning och utåtriktad 
verksamhet, t.ex. programmet ”EIT 
Fellows”, för att stärka verksamhetens 
genomslag i Europa. Dessutom kommer ett 
antal övergripande stöd- och 
övervakningstjänster tillföra mervärde och 
öka effektiviteten i KI-gruppernas 
verksamhet. Under bedrivandet och 
utvecklingen av denna verksamhet behöver 
EIT följa en strategi inriktad på hög 
verkningsgrad, dvs. största möjliga 
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genomslag med små ingripanden. Omkring
141,76 miljoner euro (4,4 %) av EIT:s 
budget behövs för denna verksamhet.

genomslag med små ingripanden. 
141,76 miljoner euro (4,4 %) av EIT:s 
budget behövs för denna verksamhet.

Or. en

(Med hänvisning till ändringsförslag 32, PE489.613v01-00)

Motivering

Budgeten för EIT:s kärnverksamhet skulle inte räcka om en alltför stor del av EIT:s budget 
avsattes till spridning av information, utåtriktad verksamhet och administrativa kostnader.

Ändringsförslag 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – del 4 – led 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om EIT ska testa nya modeller för öppen 
innovation och förenkling, bör detta
återspeglas i administrationen. EIT:s 
huvudkontor bör vara en slimmad 
organisation som följer en strategisk 
hållning för att utnyttja expertis där det 
behövs men utan att bygga upp 
betungande, permanenta strukturer. De 
administrativa kostnaderna, där nödvändig 
personal, administration, infrastruktur och 
drift ingår, ska på lång sikt inte överstiga 
2,4 % av EIT:s budget. Värdlandet Ungern 
står för en del av de administrativa 
kostnaderna, genom att kontorslokaler 
tillhandahålls kostnadsfritt till slutet av 
2030 och genom ett årligt bidrag på 
1,5 miljoner euro till personalkostnaderna 
fram till slutet av 2015. Således uppgår 
behovet för administrativa utgifter till 
omkring 77 miljoner euro för åren 2014–
2020.

EIT ska testa nya modeller för öppen 
innovation och förenkling. Detta bör
återspeglas i administrationen. EIT:s 
huvudkontor bör vara en slimmad 
organisation som följer en strategisk 
hållning för att utnyttja expertis där det 
behövs men utan att bygga upp 
betungande, permanenta strukturer. De 
administrativa kostnaderna, där nödvändig 
personal, administration, infrastruktur och 
drift ingår, ska på lång sikt inte överstiga 
2,4 % av EIT:s budget. Värdlandet Ungern 
står för en del av de administrativa 
kostnaderna, genom att kontorslokaler 
tillhandahålls kostnadsfritt till slutet av 
2030 och genom ett årligt bidrag på 
1,5 miljoner euro till personalkostnaderna 
fram till slutet av 2015. Således uppgår 
behovet för administrativa utgifter till 
omkring 77 miljoner euro för åren 2014–
2020.

Or. en
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(Med hänvisning till ändringsförslag 33, PE489.613v01-00)

Motivering

Avtalet mellan EIT och den ungerska regeringen undertecknades 2010, referensnummer: 
2010/CLXVI. Till följd av avtalet står värdlandet Ungern för en del av de administrativa 
kostnaderna, genom att kontorslokaler tillhandahålls kostnadsfritt till slutet av 2030 och 
genom ett årligt bidrag på 1,5 miljoner euro till personalkostnaderna fram till slutet av 2015.

Ändringsförslag 185
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad utgår

Or. en

Ändringsförslag 186
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 1 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkning med mervärde Industri

Or. fr

Motivering

Denna KI-grupp bör omfatta samtliga industrier, och inte vara begränsad till tillverkning 
med mervärde. Det säger sig självt att industrin skapar ett mervärde och att tillverkningen är 
en viktig del av den.

Ändringsförslag 187
Jean-Pierre Audy
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Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 1 – del 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för mervärdestillverkning
kan bidra till att nå målen för 
Horisont 2020 inom avancerad tillverkning 
och bearbetning och det särskilda målet att 
omvandla dagens industriella 
produktionssätt till mer kunskapsintensiv, 
hållbar, koldioxidsnål, sektorsövergripande 
teknik för tillverkning och bearbetning och 
förverkliga innovativa varor, processer och 
tjänster.

En KI-grupp för industrin kan bidra till att 
nå målen för Horisont 2020 inom 
avancerad tillverkning och bearbetning och 
det särskilda målet att omvandla dagens 
industriella produktionssätt till mer 
kunskapsintensiv, hållbar, koldioxidsnål, 
sektorsövergripande teknik för tillverkning 
och bearbetning och förverkliga innovativa 
varor, processer och tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 1 – del 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för mervärdestillverkning kan 
bidra till att nå målen för Horisont 2020 
inom avancerad tillverkning och 
bearbetning och det särskilda målet att 
omvandla dagens industriella 
produktionssätt till mer kunskapsintensiv, 
hållbar, koldioxidsnål, sektorsövergripande 
teknik för tillverkning och bearbetning och 
förverkliga innovativa varor, processer och 
tjänster.

En KI-grupp för mervärdestillverkning kan 
bidra till att nå målen för Horisont 2020 
inom avancerad tillverkning och 
bearbetning och det särskilda målet att 
omvandla dagens industriella 
produktionssätt till mer kunskapsintensiv, 
hållbar, sektorsövergripande teknik med 
låga utsläpp för tillverkning och 
bearbetning och förverkliga innovativa 
varor, processer och tjänster.

Or. en

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Motivering

Begreppet låga utsläpp hänvisar till en minskning av alla föroreningar i luften, som kommer 
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från olika sektorer, inte bara koldioxid eller metan. Det är därför helt och hållet berättigat att 
formuleringen ändras från ”koldioxidsnål” till ”med låga utsläpp”, vilket är det verkliga 
syftet med åtgärden som föreslås i dokumentet. Forskningen bör söka vägar för att eliminera 
alla växthusgaser och andra föroreningar.

Ändringsförslag 189
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 1 – del 2 – stycke 2 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekodesign

Or. en

Ändringsförslag 190
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 1 – del 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för mervärdestillverkning
kan också få stor betydelse och inverkan 
regionalt. Att främja uppbyggnaden av 
sammankopplade regionala kluster med 
lokal tekniköverföring och samarbete, som 
stärker kompetensen i avancerad 
tillverkningsteknik och höjer 
tillverkningens kvalitet kan bli KI-
gruppens viktigaste regionala uppgifter. 
Här bör man också särskilt uppmärksamma 
regioner som påverkats av 
tillverkningsindustrins tillbakagång samt 
små och medelstora företag.

En KI-grupp för industrin kan också få 
stor betydelse och inverkan regionalt. Att 
främja uppbyggnaden av sammankopplade 
regionala kluster med lokal 
tekniköverföring och samarbete, som 
stärker kompetensen i avancerad 
tillverkningsteknik och höjer 
tillverkningens kvalitet kan bli KI-
gruppens viktigaste regionala uppgifter. 
Här bör man också särskilt uppmärksamma 
regioner som påverkats av 
tillverkningsindustrins tillbakagång samt 
små och medelstora företag.

Or. fr
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Ändringsförslag 191
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 2 – del 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU är mycket verksamt på detta område. 
En KI-grupp skulle bidra till 
samhällsutmaningen Livsmedelssäkerhet, 
hållbart jordbruk och bioekonomi inom 
Horisont 2020. Den skulle särskilt 
samarbeta med det föreslagna europeiska 
innovationspartnerskapet Jordbrukets 
produktivitet och hållbarhet. Detta 
innovationspartnerskap kommer att inriktas 
på att bygga broar mellan 
forskningsfronten och praktiska 
innovationen, medan KI-gruppen skulle 
skapa komplementaritet genom att utbilda 
nyckelgrupper som företagare och 
konsumenter. Samordning krävs också med 
initiativet för gemensam programplanering 
Jordbruk, livsmedelssäkerhet och 
klimatförändringar, som ska samla 
nationell forskning för att inarbeta 
anpassning till och lindring av 
klimatförändringarna och 
livsmedelssäkerhet i jordbruket, 
skogsbruket och 
markanvändningspolitiken. Europeiska 
havs- och fiskerifonden kommer att främja 
fiskets och vattenbrukets miljövänlighet 
och sociala hållbarhet, vilket visar på 
behovet av teknisk utveckling och 
företagarfärdigheter på dessa områden, 
något som i kombination med nya 
konsumentbeteenden öppnar för 
synergieffekter. Dessutom vore det också 
lämpligt att samordna med de nyligen 
startade initiativen för gemensam 
programplanering ”Sund kost för ett sunt 
liv” och ”Länkar mellan klimatforskningen 
i Europa” samt europeiska 
teknikplattformar på näraliggande områden 
(särskilt plattformen Food for Life) och 
talrika projekt inom Sjunde 

EU är mycket verksamt på detta område. 
En KI-grupp skulle bidra till 
samhällsutmaningen Livsmedelssäkerhet, 
hållbart jordbruk, produktiva hav och 
oceaner och bioekonomi inom 
Horisont 2020. Den skulle särskilt 
samarbeta med det föreslagna europeiska 
innovationspartnerskapet Jordbrukets 
produktivitet och hållbarhet. Detta 
innovationspartnerskap kommer att inriktas 
på att bygga broar mellan 
forskningsfronten och praktiska 
innovationen, medan KI-gruppen skulle 
skapa komplementaritet genom att utbilda 
nyckelgrupper som företagare och 
konsumenter. Samordning krävs också med 
initiativet för gemensam programplanering 
Jordbruk, livsmedelssäkerhet och 
klimatförändringar, som ska samla 
nationell forskning för att inarbeta 
anpassning till och lindring av 
klimatförändringarna och 
livsmedelssäkerhet i jordbruket, 
skogsbruket och 
markanvändningspolitiken. Europeiska 
havs- och fiskerifonden kommer att främja 
fiskets och vattenbrukets miljövänlighet 
och sociala hållbarhet, vilket visar på 
behovet av teknisk utveckling och 
företagarfärdigheter på dessa områden, 
något som i kombination med nya 
konsumentbeteenden öppnar för 
synergieffekter. Dessutom vore det också 
lämpligt att samordna med de nyligen 
startade initiativen för gemensam 
programplanering ”Sund kost för ett sunt 
liv” och ”Länkar mellan klimatforskningen 
i Europa” samt europeiska 
teknikplattformar på näraliggande områden 
(särskilt plattformen Food for Life) och 
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ramprogrammet. Den bör också samråda 
med marknadsintroduktionsprojekt för 
miljöinnovation inom programmet för 
konkurrenskraft och innovation, där 
livsmedel är ett prioriterat område. 
Erfarenheterna kommer att föras vidare 
inom Horisont 2020 i form av 
samhällsutmaningen Klimat och 
resurseffektivitet.

talrika projekt inom Sjunde 
ramprogrammet. Den bör också samråda 
med marknadsintroduktionsprojekt för 
miljöinnovation inom programmet för 
konkurrenskraft och innovation, där 
livsmedel är ett prioriterat område. 
Erfarenheterna kommer att föras vidare 
inom Horisont 2020 i form av 
samhällsutmaningen Klimat och 
resurseffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 192
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – Faktablad 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad utgår

Or. en

Ändringsförslag 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 3 – del 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reaktionen på utmaningarna har angetts i 
Horisont 2020 med målet att tillhandahålla 
bättre hälsa, livskvalitet och allmänt 
välbefinnande för alla genom stöd till 
forskning och innovation. Verksamheten 
ska inriktas på bibehållande och främjande 
av hälsa under vår livstid och på 
förebyggande av sjukdomar, på att 
förbättra vår förmåga att bota, behandla 
och hantera sjukdomar och 
funktionshinder, på att stödja ett aktivt 

Reaktionen på utmaningarna har angetts i 
Horisont 2020 med målet att tillhandahålla 
bättre hälsa, livskvalitet och allmänt 
välbefinnande för alla genom stöd till 
forskning och innovation. Verksamheten 
ska inriktas på bibehållande och främjande 
av hälsa under vår livstid och på 
förebyggande av sjukdomar, på att 
förbättra vår förmåga att bota, behandla 
och hantera sjukdomar och 
funktionshinder, på att stödja ett aktivt 
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åldrande samt på att bidra till uppnåendet 
av en hållbar, resurseffektivt vårdsektor.

åldrande samt på att bidra till uppnåendet 
av en hållbar, resurseffektivt vårdsektor.
Dessutom bör man särskilt lyfta fram 
lokala tjänster och städers anpassning 
samt deras inrättningar för en åldrande 
befolkning. 

Or. en

Ändringsförslag 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 3 – del 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En åldrande befolkning bör vara målet 
för många projekt och strategier som t.ex. 
utveckling och förbättring av lokala 
tjänster och stadsanpassning.

Or. en

Ändringsförslag 195
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 3 – del 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utmaningarna i samband med sunt liv 
gäller i hela Europa. Reaktionerna, som 
kan kanaliseras genom en KI-grupp, 
förutsätter intensivt samarbete mellan 
tvärvetenskapliga, sektorsövergripande 
arbetslag av hög kvalitet från 
kunskapstriangelns alla sidor (forskning, 
näringsliv och utbildning). En KI-grupp 
inom detta ämnesområde skulle tillföra 
mervärdet att sammankoppla innovation 
och högre utbildning med den befintliga 
forskningsbasen i världsklass. På så sätt 

Utmaningarna i samband med sunt liv 
gäller i hela Europa. Reaktionerna, som 
kan kanaliseras genom en KI-grupp, 
förutsätter intensivt samarbete mellan 
tvärvetenskapliga, sektorsövergripande 
arbetslag av hög kvalitet från 
kunskapstriangelns alla sidor (forskning, 
näringsliv och utbildning). En KI-grupp 
inom detta ämnesområde skulle tillföra 
mervärdet att sammankoppla innovation 
och högre utbildning med den befintliga 
forskningsbasen i världsklass, t.ex. genom 
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kan den särskilt framhäva kursplaner inom 
högre utbildning, utveckling av nya 
färdigheter (som behövs för bl.a. 
teknikutveckling men även i äldrevården), 
stärka företagsinriktningen för att främja 
framväxten av en företagsam arbetskraft i 
sektorn, stödja utvecklingen av nya varor 
och tjänster samt stärka befintliga 
värdekedjor och skapa nya. De varor och 
tjänster som kan skapas genom en KI-
grupp är inte bara tekniska tillämpningar 
(som t.ex. behandlar, kodar, standardiserar 
och tolkar data inom bl.a. cancer och hjärt-
kärlsjukdomar eller verktyg för 
riskbedömning och tidig upptäckt) utan kan 
leda till social innovation med nya begrepp 
inom bl.a. livsstilsstyrning och näringslära, 
främjande av aktivt och oberoende boende 
i åldersvänliga miljöer eller bevarande av 
ekonomiskt hållbara omsorgssystem.

att främja ett vägbaserat paradigm i 
säkerhetstester och hälsoforskning som 
utnyttjar innovativa nya experiment- och 
beräkningsverktyg som är baserade på 
mänsklig biologi och som är mer 
förutsägande och effektivare än 
traditionella djurmodeller. På så sätt kan 
den särskilt framhäva kursplaner inom 
högre utbildning, utveckling av nya 
färdigheter (som behövs för bl.a. 
teknikutveckling men även i äldrevården), 
stärka företagsinriktningen för att främja 
framväxten av en företagsam arbetskraft i 
sektorn, stödja utvecklingen av nya varor 
och tjänster samt stärka befintliga 
värdekedjor och skapa nya. De varor och 
tjänster som kan skapas genom en KI-
grupp är inte bara tekniska tillämpningar 
(som t.ex. behandlar, kodar, standardiserar 
och tolkar data inom bl.a. cancer och hjärt-
kärlsjukdomar eller verktyg för 
riskbedömning och tidig upptäckt) utan kan 
leda till social innovation med nya begrepp 
inom bl.a. livsstilsstyrning och näringslära, 
främjande av aktivt och oberoende boende 
i åldersvänliga miljöer eller bevarande av 
ekonomiskt hållbara omsorgssystem.

Or. en

Motivering

Unga forskare bör utbildas i forskningsmetoder som är relevanta för människor för att möta 
det tjugoförsta århundradets utmaningar i fråga om sund livsstil och åldrande, och se till att 
EU driver forskningen framåt inom vetenskap och teknik.

Ändringsförslag 196
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – Faktablad 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad utgår
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Or. en

Ändringsförslag 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – del 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dagens samhälle är helt beroende av 
tillgång till råvaror. Tillgång till råvaror till 
överkomligt pris är en förutsättning för att 
EU:s ekonomi ska fungera effektivt. De tre 
förenade faktorerna minskande ändliga 
naturtillgångar, växande befolkning och 
snabb ökning av förbrukningen i 
utvecklingsländerna sätter dock ökande 
press på planetens råvaror och 
naturtillgångar. Dessa faktorer ligger delvis 
bakom den förutspådda ökningen av 
råvaruförbrukningen under de nästa 
årtiondena.

Dagens samhälle är helt beroende av 
tillgång till råvaror. Tillgång till råvaror är 
en förutsättning för att EU:s ekonomi ska 
fungera effektivt. De tre förenade 
faktorerna minskande ändliga 
naturtillgångar, växande befolkning och 
snabb ökning av förbrukningen i 
utvecklingsländerna sätter dock ökande 
press på planetens råvaror och 
naturtillgångar. Dessa faktorer ligger delvis 
bakom den förutspådda ökningen av 
råvaruförbrukningen under de nästa 
årtiondena.

Or. en

Ändringsförslag 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – del 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som sägs i handlingsplanen för 
resurseffektivitet och Horisont 2020 bör 
vårt mål vara att trygga tillgången till de 
råvaror som behövs för den europeiska 
ekonomin och för vårt välbefinnande, 
samtidigt som vi uppnår en resurseffektiv 
ekonomi som tillgodoser en växande 
befolknings behov inom en ändlig planets 

Som sägs i handlingsplanen för 
resurseffektivitet och Horisont 2020 bör 
vårt mål vara att trygga tillgången till och 
det hållbara nyttjandet av de råvaror som 
behövs för den europeiska ekonomin och 
för vårt välbefinnande, samtidigt som vi 
uppnår en resurseffektiv ekonomi som 
tillgodoser en växande befolknings behov 
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ekologiska gränser. inom en ändlig planets ekologiska gränser.

Or. en

Ändringsförslag 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp på det här området bör, i 
samverkan med andra EU-insatser, 
fokusera på att främja ett kunskapsnav och 
expertcentrum för akademisk, teknisk och 
praktisk utbildning och forskning inom 
hållbar gruvdrift i dagbrott, under jord och 
på havsbotten, materialhantering, 
återvinningsteknik, materialersättning och 
geopolitik inom råvaruhandeln. Centrumet 
skulle fungera som förmedlare och 
sambandscentral för europeiska 
spetskompetenscentrum på dessa 
sammankopplade områden och driva ett 
forskningsprogram av strategisk betydelse 
för EU:s näringsliv. Därför och för att 
maximera åtgärdernas genomslag och 
undvika överlappning med andra EU-
insatser, t.ex. det europeiska 
innovationspartnerskapet för råvaror, ska 
KI-gruppen tillhandahålla det komplement 
inom humankapital (exempelvis 
utbildning) som krävs för pilotåtgärderna 
inom innovativ teknik (exempelvis 
demonstrationsanläggningar) för 
prospektering till lands och till sjöss, 
utvinning, bearbetning, insamling och 
återvinning. Samtidigt kan detta omfatta 
mål för att bli en teknikpionjär genom att 
inleda pilotprojekt och demonstrera 
innovativa processer och lösningar, t.ex. 
genom användning av ekonomiskt 
attraktiva och hållbara alternativa material 
som har strategisk betydelse för EU. Det 

En KI-grupp på det här området bör, i 
samverkan med andra EU-insatser, 
fokusera på att främja ett kunskapsnav och 
expertcentrum för akademisk, teknisk och 
praktisk utbildning och forskning inom 
hållbar gruvdrift i dagbrott, under jord och 
på havsbotten, utvinning av råvaror från 
kommunalt avfall (”urban mining”), 
deponiutvinning, materialhantering, 
återvinningsteknik, materialersättning och 
en öppen och globalt styrd råvaruhandel. 
Centrumet skulle fungera som förmedlare 
och sambandscentral för europeiska 
spetskompetenscentrum på dessa 
sammankopplade områden och driva ett 
forskningsprogram av strategisk betydelse 
för EU:s näringsliv. Därför och för att 
maximera åtgärdernas genomslag och 
undvika överlappning med andra EU-
insatser, t.ex. det europeiska 
innovationspartnerskapet för råvaror, ska 
KI-gruppen tillhandahålla det komplement 
inom humankapital (exempelvis 
utbildning) som krävs för pilotåtgärderna 
inom innovativ teknik (exempelvis 
demonstrationsanläggningar) för 
prospektering till lands och till sjöss, 
utvinning, bearbetning, resurseffektiv 
användning, insamling, återvinning och 
ersättning. Samtidigt kan detta omfatta 
mål för att bli en teknikpionjär genom att 
inleda pilotprojekt och demonstrera 
innovativa processer och lösningar, t.ex. 
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kan därigenom leda till att befintliga 
marknader expanderar och att nya skapas, 
särskilt inom hållbar utvinning och 
bearbetning, materialförvaltning, 
återvinningsteknik och materialersättning. 
Det kommer att behövas 
konsekvensbedömningar och innovativa, 
kostnadseffektiva åtgärder för anpassning 
och riskförebyggande i särskilt känsliga 
miljöer såsom Arktis.

genom användning av ekonomiskt 
attraktiva och hållbara alternativa material 
som har strategisk betydelse för EU. Det 
kan därigenom leda till att befintliga 
marknader expanderar och att nya skapas, 
särskilt inom hållbar utvinning och 
bearbetning, resurseffektiv
materialförvaltning, återvinningsteknik och 
materialersättning. Det kommer att 
behövas konsekvensbedömningar och 
innovativa, kostnadseffektiva åtgärder för 
anpassning och riskförebyggande i särskilt 
känsliga miljöer såsom Arktis.

Or. en

Ändringsförslag 200
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp på det här området bör, i 
samverkan med andra EU-insatser, 
fokusera på att främja ett kunskapsnav och 
expertcentrum för akademisk, teknisk och 
praktisk utbildning och forskning inom 
hållbar gruvdrift i dagbrott, under jord och
på havsbotten, materialhantering, 
återvinningsteknik, materialersättning och 
geopolitik inom råvaruhandeln. Centrumet 
skulle fungera som förmedlare och 
sambandscentral för europeiska 
spetskompetenscentrum på dessa 
sammankopplade områden och driva ett 
forskningsprogram av strategisk betydelse 
för EU:s näringsliv. Därför och för att 
maximera åtgärdernas genomslag och 
undvika överlappning med andra EU-
insatser, t.ex. det europeiska 
innovationspartnerskapet för råvaror, ska 
KI-gruppen tillhandahålla det komplement 
inom humankapital (exempelvis 
utbildning) som krävs för pilotåtgärderna 

En KI-grupp på det här området bör, i 
samverkan med andra EU-insatser, 
fokusera på att främja ett kunskapsnav och 
expertcentrum för akademisk, teknisk och 
praktisk utbildning och forskning inom 
hållbar gruvdrift i dagbrott, under jord, på 
havsbotten och inom utvinning av råvaror 
från kommunalt avfall (”urban mining”), 
materialhantering, återvinningsteknik, 
materialersättning och geopolitik inom 
råvaruhandeln. Centrumet skulle fungera 
som förmedlare och sambandscentral för 
europeiska spetskompetenscentrum på 
dessa sammankopplade områden och driva 
ett forskningsprogram av strategisk 
betydelse för EU:s näringsliv. Därför och 
för att maximera åtgärdernas genomslag 
och undvika överlappning med andra EU-
insatser, t.ex. det europeiska 
innovationspartnerskapet för råvaror, ska 
KI-gruppen tillhandahålla det komplement 
inom humankapital (exempelvis 
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inom innovativ teknik (exempelvis 
demonstrationsanläggningar) för 
prospektering till lands och till sjöss, 
utvinning, bearbetning, insamling och 
återvinning. Samtidigt kan detta omfatta 
mål för att bli en teknikpionjär genom att 
inleda pilotprojekt och demonstrera 
innovativa processer och lösningar, t.ex. 
genom användning av ekonomiskt 
attraktiva och hållbara alternativa material 
som har strategisk betydelse för EU. Det 
kan därigenom leda till att befintliga 
marknader expanderar och att nya skapas, 
särskilt inom hållbar utvinning och 
bearbetning, materialförvaltning, 
återvinningsteknik och materialersättning. 
Det kommer att behövas 
konsekvensbedömningar och innovativa, 
kostnadseffektiva åtgärder för anpassning 
och riskförebyggande i särskilt känsliga 
miljöer såsom Arktis.

utbildning) som krävs för pilotåtgärderna 
inom innovativ teknik (exempelvis 
demonstrationsanläggningar) för 
prospektering till lands och till sjöss, 
utvinning, bearbetning, insamling och 
återvinning. Samtidigt kan detta omfatta 
mål för att bli en teknikpionjär genom att 
inleda pilotprojekt och demonstrera 
innovativa processer och lösningar, t.ex. 
genom användning av ekonomiskt 
attraktiva och hållbara alternativa material 
som har strategisk betydelse för EU. Det 
kan därigenom leda till att befintliga 
marknader expanderar och att nya skapas, 
särskilt inom hållbar utvinning och 
bearbetning, materialförvaltning, 
återvinningsteknik och materialersättning. 
Det kommer att behövas 
konsekvensbedömningar och innovativa, 
kostnadseffektiva åtgärder för anpassning 
och riskförebyggande i särskilt känsliga 
miljöer såsom Arktis.

Or. en

Ändringsförslag 201
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – del 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU har utpekat detta prioriterade område 
som en stor utmaning. En KI-grupp skulle 
bidra till Horisont 2020 i fråga om 
samhällsutmaningarna resurseffektivitet 
och hållbar råvaruförsörjning. Den skulle 
även bidra till det föreslagna europeiska 
innovationspartnerskapet för 
råvaruförsörjning. 
Innovationspartnerskapet för 
råvaruförsörjning kommer att ge den 
övergripande ramen för att underlätta 
samstämmighet och samverkan mellan 
befintliga tillgångs- och efterfrågestyrda 

EU har utpekat detta prioriterade område 
som en stor utmaning. En KI-grupp skulle 
bidra till Horisont 2020 i fråga om 
samhällsutmaningarna resurseffektivitet 
och hållbar råvaruförsörjning. Den skulle 
även bidra till det föreslagna europeiska 
innovationspartnerskapet för 
råvaruförsörjning. 
Innovationspartnerskapet för 
råvaruförsörjning kommer att ge den 
övergripande ramen för att underlätta 
samstämmighet och samverkan mellan 
befintliga tillgångs- och efterfrågestyrda 
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forsknings- och innovationsinstrument på 
området. Här ingår teknikinriktad 
verksamhet men även kartläggning av 
ramvillkor och bra lösningar inom politik, 
reglering och standardisering som påverkar 
innovationen inom en viss sektor. En KI-
grupp på detta område skulle vara 
komplementär genom att utbilda centrala 
aktörer men också sörja för ett unikt 
nätverk av yrkesutövare. Den skulle utgöra 
en solid grund för stöd till annan 
innovationsanknuten verksamhet inom 
innovationspartnerskapet för vilka 
humankapital är en förutsättning. Den 
skulle också vara väl placerad för att stödja 
innovationspartnerskapet med kartläggning 
av ramvillkor och bra lösningar inom 
politik, reglering och standardisering som 
påverkar sektorn. En KI-grupp skulle också 
bygga vidare på och ta vara på resultaten 
från de många forskningsprojekten inom 
Sjunde ramprogrammet på området, 
särskilt inom nanovetenskap, nanoteknik, 
material och ny produktionsteknik samt 
miljö.

forsknings- och innovationsinstrument på 
området. Här ingår teknikinriktad 
verksamhet men även kartläggning av 
ramvillkor och bra lösningar inom politik, 
reglering och standardisering som påverkar 
innovationen inom en viss sektor. En KI-
grupp på detta område skulle vara 
komplementär genom att utbilda centrala 
aktörer men också sörja för ett unikt 
nätverk av yrkesutövare. Den skulle utgöra 
en solid grund för stöd till annan 
innovationsanknuten verksamhet inom 
innovationspartnerskapet för vilka 
humankapital är en förutsättning. Den 
skulle också vara väl placerad för att stödja 
innovationspartnerskapet med kartläggning 
av ramvillkor och bra lösningar inom 
politik, reglering och standardisering som 
påverkar sektorn. En KI-grupp skulle också 
bygga vidare på och ta vara på resultaten 
från de många forskningsprojekten inom 
Sjunde ramprogrammet på området, 
särskilt inom nanovetenskap, nanoteknik, 
material och ny produktionsteknik samt 
miljö.

Or. en

Ändringsförslag 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – del 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska man sträva efter synergier 
med det europeiska kompetensnätverket 
för sällsynta jordartsmetaller och dess 
inrättning för råvaror av avgörande 
betydelse, kallade sällsynta jordarter. 
Internationellt samarbete på 
råvaruområdet, såsom det trilaterala 
FoU-samarbetet mellan EU, Japan och 
Förenta staterna, om råvaror av 
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avgörande betydelse, är också mycket 
viktigt, liksom arbetet inom den 
internationella panelen för hållbar 
resursförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – del 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp på detta område skulle 
komplettera denna verksamhet genom att
inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet 
inom kunskapstriangeln med tonvikten på 
innovativa varor och tjänster och 
företagarinriktad utbildning.

En KI-grupp på detta område skulle 
eftersträva komplementaritet och 
synergier med sådan verksamhet och bör
inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet 
inom kunskapstriangeln med tonvikten på 
innovativa varor och tjänster och 
företagarinriktad utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – del 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Den hanterar en stor utmaning för 
ekonomin och samhället i Europa (behovet 
att ta fram innovativa lösningar för 
kostnadseffektiv, koldioxidsnål, 
miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning och återvinning av råvaror) 
och bidrar till Europa 2020 och dess mål 
för klimat och energi, sysselsättning, 
innovation och utbildning.

Den hanterar en stor utmaning för 
ekonomin och samhället i Europa (behovet 
att ta fram innovativa lösningar för 
kostnadseffektiv, koldioxidsnål, 
miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, användning, återanvändning
och återvinning av råvaror) och bidrar till 
Europa 2020 och dess mål för klimat och 
energi, sysselsättning, innovation och 
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utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 205
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 4 – del 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Den kan uppbåda investeringar och 
långsiktigt engagemang från näringslivet 
och öppnar möjligheter för olika nya varor 
och tjänster, närmare bestämt inom hållbar 
utvinning och bearbetning, 
materialförvaltning, återvinningsteknik och 
materialersättning.

Den kan uppbåda investeringar och 
långsiktigt engagemang från näringslivet 
och öppnar möjligheter för olika nya varor 
och tjänster, närmare bestämt inom hållbar 
utvinning och bearbetning, 
materialförvaltning, återvinningsteknik och 
utvinning av råvaror från kommunalt 
avfall (”urban mining”) och 
materialersättning.

Or. en

Ändringsförslag 206
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad utgår

Or. en

Ändringsförslag 207
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 5 – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. UTMANINGEN utgår
En av de största utmaningarna inom 
Horisont 2020 är att främja säkra 
europeiska samhällen, mot bakgrund av 
ökande globala sammankopplingar och 
övergången till digitala samhällen.
Dagens samhällen står inför allt större, 
mer sofistikerade säkerhetsutmaningar. 
Utmaningarna har sina rötter i bl.a. 
organiserad brottslighet, terrorism, 
gränsöverskridande brottslighet, 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människan, vilka äventyrar och 
destabiliserar våra samhällens 
grundvalar. Dessutom kan 
cyberkriminalitet och intrång i den 
personliga integriteten äventyra driften av 
hela internet och alla tjänster som 
tillhandahålls via nätet. Som stöd för 
EU:s insatser på dessa områden krävs 
åtgärder för innovation inom 
säkerhetssektorn. Särskilt krävs åtgärder 
för att ta vara på informations- och 
kommunikationsteknikens och närstående 
tjänsters potential att lösa 
säkerhetsutmaningarna. Målet är att 
täppa till säkerhetsluckorna i Europa 
genom att utveckla och ta i bruk 
innovativa IKT-lösningar för att 
bekämpa, förebygga och lindra följderna 
av allvarlig och organiserad brottslighet 
(däribland cyberkriminalitet) och 
terrorism, stärka förvaltningen av våra 
yttre gränser till lands och till sjöss samt 
bygga upp tålighet mot naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människan 
såsom skogsbränder, jordbävningar, 
översvämningar och stormar. Målet 
omfattar också utveckling av IKT-
lösningar, -anordningar och -tjänster för 
förebyggande, hantering och 
återhämtning från cyberattacker och 
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bortfall av IKT-infrastruktur samt ökat 
förtroende för och större säkerhet hos 
integritetsskydd, identitet och 
personuppgifter. En övergripande 
prioritering är att dessa mål ska uppnås 
samtidigt som etik, personlig integritet 
och medborgerliga rättigheter 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 208
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 5 – del 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En av de största utmaningarna inom 
Horisont 2020 är att främja säkra 
europeiska samhällen, mot bakgrund av 
ökande globala sammankopplingar och 
övergången till digitala samhällen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 209
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 5 – del 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dagens samhällen står inför allt större, 
mer sofistikerade säkerhetsutmaningar. 
Utmaningarna har sina rötter i bl.a. 
organiserad brottslighet, terrorism, 
gränsöverskridande brottslighet, 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människan, vilka äventyrar och 

utgår
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destabiliserar våra samhällens 
grundvalar. Dessutom kan 
cyberkriminalitet och intrång i den 
personliga integriteten äventyra driften av 
hela internet och alla tjänster som 
tillhandahålls via nätet. Som stöd för 
EU:s insatser på dessa områden krävs 
åtgärder för innovation inom 
säkerhetssektorn. Särskilt krävs åtgärder 
för att ta vara på informations- och 
kommunikationsteknikens och närstående 
tjänsters potential att lösa 
säkerhetsutmaningarna. Målet är att 
täppa till säkerhetsluckorna i Europa 
genom att utveckla och ta i bruk 
innovativa IKT-lösningar för att 
bekämpa, förebygga och lindra följderna 
av allvarlig och organiserad brottslighet
(däribland cyberkriminalitet) och 
terrorism, stärka förvaltningen av våra 
yttre gränser till lands och till sjöss samt 
bygga upp tålighet mot naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människan 
såsom skogsbränder, jordbävningar, 
översvämningar och stormar. Målet 
omfattar också utveckling av IKT-
lösningar, -anordningar och -tjänster för 
förebyggande, hantering och 
återhämtning från cyberattacker och 
bortfall av IKT-infrastruktur samt ökat 
förtroende för och större säkerhet hos 
integritetsskydd, identitet och 
personuppgifter. En övergripande 
prioritering är att dessa mål ska uppnås 
samtidigt som etik, personlig integritet 
och medborgerliga rättigheter 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 210
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 5 – del 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del 2 utgår

Or. en

Ändringsförslag 211
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 5 – del 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. SYNERGI OCH 
KOMPLEMENTARITET MED 
BEFINTLIGA INITIATIV

utgår

En KI-grupp enligt ovan skulle 
komplettera en rad EU-initiativ på 
området.
En KI-grupp för smarta, säkra samhällen 
skulle bidra till målen i Horisont 2020. 
Den kommer att bygga på resultaten av 
talrika projekt inom ramprogrammen på 
detta område, särskilt projekten inom 
säkerhet, förtroende och säkerhet inom 
IKT, framtidens internet samt 
samhällsvetenskap och humaniora. 
Hänsyn kommer att tas till berörd 
verksamhet vid Gemensamma 
forskningscentrumet.
Den kommer att samverka med relevanta 
EU-organ, t.ex. Frontex (inom 
gränsbevakning), Europol (i kampen mot 
allvarlig internationell brottslighet och 
terrorism), Enisa (inom nät- och 
informationssäkerhet) och Cepol 
(Europeiska polisakademin).
En KI-grupp på detta område skulle 
komplettera denna verksamhet genom att 
inriktas på tvärvetenskaplig verksamhet 
inom kunskapstriangeln med tonvikten på 
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innovativa varor och tjänster och 
företagarinriktad utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 212
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 5 – del 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. SLUTSATSER utgår
En KI-grupp som inriktas på IKT för 
innovation som leder till säkra samhällen 
och satsar på att omdana utbildningen på 
området vore väl lämpad att ta itu med
ovannämnda utmaningar. Den uppfyller 
också kriterierna för val av KI-grupp i det 
strategiska innovationsprogrammet:
· Den inriktas på en stor ekonomisk och 
samhällelig utmaning (behovet att täppa 
till säkerhetsluckor och förebygga hot 
under hänsynstagande till
samhällsaspekter) och bidrar till Europa 
2020, särskilt målen för sysselsättning, 
innovation, utbildning och social 
inkludering.
· KI-gruppens fokus är anpassat till 
prioriteringarna i Horisont 2020och 
kompletterar annan EU-verksamhet på 
området.
· Den kan uppbåda investeringar och 
långsiktigt engagemang från näringslivet 
och öppnar möjligheter för nya varor och 
tjänster.
· Den får hållbara systemeffekter, sett till 
antalet nyutbildade företagare, ny teknik, 
nya företag och nya tjänster. Den främjar
utveckling av ny teknik och social 
innovation.
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· Den bygger på en stark forsknings- och 
vetenskapsbas och sammanför aktörer 
inom utbildning och innovation som 
annars inte hade sammanstrålat för att ta 
fram ny kunskap och nya begrepp, 
affärsmodeller, tillvägagångssätt och 
strategier för att angripa samhällenas
säkerhetsproblem.
· Den bidrar till att överbrygga den 
rådande splittringen och uppdelningen av 
sektorn i Europa.
· Den tar ett helhetsgrepp och förutsätter 
alltså tvärvetenskapligt arbete med olika 
kunskapsområden involverade, såsom 
informations- och kommunikationsteknik, 
samhällsvetenskap och humaniora,
civilskydd, hälsa och transporter.

Or. en

Ändringsförslag 213
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta faktablad utgår.

Or. en

Ändringsförslag 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rörlighet i städer Rörlighet i städer, smart och hållbar 
utveckling.
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Or. en

Ändringsförslag 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Smarta, gröna och integrerade transporter 
har utpekats som en stor samhällsutmaning 
inom ramen för Horisont 2020. I vitboken 
om transport från 2011 betonas dessutom 
vikten av handling på detta område under 
nästa årtionde. Rörlighet i städer är särskilt 
problematiskt, eftersom det är fråga om en 
rad ämnen såsom transporter (inbegripet 
nya rörlighetsbegrepp, 
transportorganisation, logistik samt 
säkerhet och trygghet i transportsystem), 
miljö (minskning av växthusgaser, 
luftföroreningar och buller) och 
stadsplanering (nya sätt att föra arbete och 
bostäder närmare varandra) med stora 
effekter på ekonomi och samhälle 
(grundande av nya företag, sysselsättning, 
social inkludering, bostäder och 
markanvändning). Det övergripande målet 
är att öka européernas livskvalitet, då de 
allt oftare bor i stora tätorter där en stor del 
av Europas ekonomiska resultat alstras.13

Smarta, gröna och integrerade transporter 
har utpekats som en stor samhällsutmaning 
inom ramen för Horisont 2020. I vitboken 
om transport från 2011 betonas dessutom 
vikten av handling på detta område under 
nästa årtionde. Rörlighet i städer är särskilt 
problematiskt, och en fråga som bör 
behandlas med hjälp av ett verkligt 
integrerat och holistiskt synsätt som 
uttryckligen beaktar samspelet med andra 
ämnen i en geografisk kontext.  Rörlighet 
i städer berör en rad ämnen såsom 
transporter (inbegripet nya 
rörlighetsbegrepp, transportorganisation, 
logistik samt säkerhet och trygghet i 
transportsystem), miljö (minskning av 
växthusgaser, luftföroreningar och buller) 
och stadsplanering, stads- och 
naturlandskap (nya sätt att föra arbete och 
bostäder närmare varandra), kulturarv, och 
har stora effekter på ekonomi och samhälle 
(grundande av nya företag, sysselsättning, 
social inkludering, bostäder och 
markanvändning). Det övergripande målet 
är att öka européernas livskvalitet, då de 
allt oftare bor i stora tätorter där en stor del 
av Europas ekonomiska resultat alstras.13

Or. en

Ändringsförslag 216
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 1 – stycke 1 – led 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom städer och rörlighet i städer 
ingår i ett komplext system som består av 
olika variabler måste denna KI-grupp 
integreras med territorium, demografi, 
social inkludering, ekonomisk dynamik, 
handel och med anpassning, restaurering 
och bevarande av byggda resurser och 
historiska resurser. Kunskapstriangeln 
blir bara enhetlig om den respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudmålet för en KI-grupp för rörlighet i 
städer blir att sörja för ett miljövänligare, 
mer inkluderande, säkrare och smartare 
system för rörlighet i städer.

Huvudmålet för en KI-grupp för rörlighet i 
städer och smart och hållbar utveckling
blir att sörja för ett miljövänligare, mer 
inkluderande, säkrare och smartare system 
för rörlighet i städer.

Or. en

Ändringsförslag 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som sagts ovan har området stor betydelse 
för samhälle och politik. Det har också 

Som sagts ovan har området stor betydelse 
för samhälle och politik. Det har också 
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socioekonomisk betydelse eftersom det 
berör sektorer med stor betydelse för BNP 
och sysselsättning, bl.a. fordonsindustrin 
och bygg- och anläggningssektorn. 
Rörlighet i städer berör dessutom 
miljöskydd, social inkludering, 
markanvändning, bostäder och
stadsplanering.

socioekonomisk betydelse eftersom det 
berör sektorer med stor betydelse för BNP 
och sysselsättning, bl.a. fordonsindustrin 
och bygg- och anläggningssektorn. 
Rörlighet i städer berör dessutom 
miljöskydd, social inkludering, 
markanvändning, bostäder, stadsplanering 
och vitalisering av historiska centrum.

Or. en

Ändringsförslag 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för rörlighet i städer 
överensstämmer med prioriteringarna i 
Horisont 2020 och målen i strategin 
Europa 2020 om en smartare, hållbarare, 
koldioxidsnålare och mer inkluderande 
stadsutveckling. En KI-grupp på detta 
område skulle bidra till målen i 
Europa 2020 genom exempelvis främja 
miljöeffektiva lösningar, intelligenta IKT-
system för trafikledning och effektivare, 
billigare transporttjänster.

En KI-grupp för rörlighet i städer och 
smart och hållbar utveckling
överensstämmer med prioriteringarna i 
Horisont 2020 och målen i strategin 
Europa 2020 om en smartare, hållbarare, 
koldioxidsnålare och mer inkluderande 
stadsutveckling. En KI-grupp på detta 
område skulle bidra till målen i 
Europa 2020 genom exempelvis främja 
miljöeffektiva lösningar, intelligenta IKT-
system för trafikledning och effektivare, 
billigare transporttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för rörlighet i städer 
överensstämmer med prioriteringarna i 

En KI-grupp för rörlighet i städer och 
smart och hållbar utveckling
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Horisont 2020 och målen i strategin 
Europa 2020 om en smartare, hållbarare, 
koldioxidsnålare och mer inkluderande 
stadsutveckling. En KI-grupp på detta 
område skulle bidra till målen i 
Europa 2020 genom exempelvis främja 
miljöeffektiva lösningar, intelligenta IKT-
system för trafikledning och effektivare, 
billigare transporttjänster.

överensstämmer med prioriteringarna i 
Horisont 2020 och målen i strategin 
Europa 2020 om en smartare, hållbarare, 
koldioxidsnålare och mer inkluderande 
stadsutveckling. En KI-grupp på detta 
område skulle bidra till målen i 
Europa 2020 genom exempelvis främja 
miljöeffektiva lösningar, intelligenta IKT-
system för trafikledning och effektivare, 
billigare transporttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom rörlighet i städer är 
systemomfattande till sin natur kan 
dessutom en KI-grupp här öppna för 
många möjligheter till innovation längs 
innovationskedjan, t.ex. inom multimodala 
transportsystem eller smartare, hållbarare 
transporter.

Rörlighet och tillgänglighet i städer är 
systemomfattande till sin natur.
Komplexitet i städer, enhetlighet i 
kunskapstriangeln och genomförande av 
projekt på området kräver en helhetssyn. 
En KI-grupp inom detta stora område kan 
öppna för många möjligheter till 
innovation längs innovationskedjan, t.ex. 
inom multimodala transportsystem eller 
smartare, hållbarare transporter.

Or. en

Ändringsförslag 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för rörlighet i städer bygger 
på en fast teknik- och industribas och 

En KI-grupp för rörlighet i städer och 
smart och hållbar utveckling bygger på en 
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öppnar möjligheter för nya varor och 
tjänster, särskilt inom hållbar planering och 
miljöindustri.

fast teknik- och industribas och öppnar 
möjligheter för nya varor och tjänster, 
särskilt inom hållbar planering och 
miljöindustri.

Or. en

Ändringsförslag 223
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6 – del 2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KI-gruppen för rörlighet i städer kommer 
att inriktas på de verksamheter inom 
kunskapstriangeln som kan gynnas särskilt 
av ytterligare EU-stöd från just EIT. I 
praktiken blir KI-gruppens mervärde dess 
betydelse för att sammanföra 
kunskapstriangelns tre sidor och 
åstadkomma genomgripande förändringar 
av hur innovationsaktörerna samarbetar. 
Dessutom kommer KI-gruppens satsning 
på människocentrerad innovation, där 
studerande, forskare och företagare sätts i 
centrum för verksamheten, att bli 
avgörande för att angripa ovanstående 
utmaningar. Tonvikten bör därför ligga på 
utbildning, företagsamhet och 
resultatanvändning, utveckling av 
färdigheter och kunskap hos 
stadstrafikanställda i lokala och regionala 
förvaltningar (livslångt lärande, 
personalutbyte och fortbildning), särskild 
högskoleutbildning inom rörlighet i städer 
(sommarkurser eller utbyten) samt 
marknadsföring av innovativa 
transportkoncept (stöd till avknoppningar 
och nya företag från högskolor eller 
forskningsinstitut). Dessutom kan 
samlokaliseringskonceptet stärkas med en 
KI-grupp på området, eftersom det ju är 
starkt lokalt och regionalt präglat.

KI-gruppen för rörlighet i städer och smart 
och hållbar utveckling kommer att inriktas 
på de verksamheter inom 
kunskapstriangeln som kan gynnas särskilt 
av ytterligare EU-stöd från just EIT.
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Alla projekt för tillgänglighet och 
rörlighet måste beakta territorieaspekten, 
den ekonomiska dynamiken, de 
demografiska och befolkningsmässiga 
effekterna, bevarandet av det 
stadslandskapet och förmågan att 
attrahera ekonomiska och kulturella 
resurser. 
I praktiken blir KI-gruppens mervärde dess 
betydelse för att sammanföra 
kunskapstriangelns tre sidor och 
åstadkomma genomgripande förändringar 
av hur innovationsaktörerna samarbetar. 
Dessutom kommer KI-gruppens satsning 
på människocentrerad innovation, där 
studerande, forskare och företagare sätts i 
centrum för verksamheten, att bli 
avgörande för att angripa ovanstående 
utmaningar. Tonvikten bör därför ligga på 
utbildning, företagsamhet och 
resultatanvändning, utveckling av 
färdigheter och kunskap hos 
stadstrafikanställda i lokala och regionala 
förvaltningar (livslångt lärande, 
personalutbyte och fortbildning), särskild 
högskoleutbildning inom rörlighet i städer 
(sommarkurser eller utbyten) samt 
marknadsföring av innovativa 
transportkoncept (stöd till avknoppningar 
och nya företag från högskolor eller 
forskningsinstitut). Dessutom kan 
samlokaliseringskonceptet stärkas med en 
KI-grupp på området, eftersom det ju är 
starkt lokalt och regionalt präglat.

Or. en

Ändringsförslag 224
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad 7 (nytt) Biomimetik
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Biomimetik och bioinspiration kan vara 
verktyg för att utforma innovativa 
material och system. Material som finns i 
naturen förenar många inspirerande 
egenskaper såsom ökad komplexitet, 
miniatyrisering, hierarkiska 
organisationer, hybridisering, motstånd 
och anpassningsförmåga. För att 
klarlägga de grundläggande 
komponenterna och skapa principer som 
evolutionen har valt ut för att föreslå mer 
tillförlitliga, effektiva och miljövänliga 
material, förutsätter ett tvärvetenskapligt 
synsätt.

Ett biomimetiskt och bioinspirerat 
förhållningssätt till material är en av de 
mest lovande vetenskapliga och tekniska 
utmaningarna de närmaste åren. 
Bioinspirerade material och system, 
anpassningsbara material, nanomaterial, 
hierarkiskt strukturerade material, 
tredimensionella kompositer, material 
som stämmer överens med ekologiska 
krav och så vidare, bör bli viktiga frågor 
på området avancerad teknik. 
Bioinspirerade selektiva multifunktionella 
material med tillhörande egenskaper (t.ex. 
separation, adsorption, katalys, avläsning, 
avläsning med biosensorer, bildhantering, 
multiterapi) kommer att framträda i en 
nära framtid.
Det finns redan ett ökande behov av 
biomimetiska och bioinspirerade material 
eftersom lösningar alltid blir begränsade 
sett till ny teknisk, ekonomisk eller 
ekologisk utveckling och nya krav. Ämnet 
biomimetik och material befinner sig i 
gränslandet mellan biologisk vetenskap 
och materialvetenskap, kemi och fysik 
samt bioteknik och informationsteknik. 
Det utgör en viktig internationell och 
konkurrensutsatt sektor för forskning och 
innovation i det nya århundradet.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga – faktablad 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad 8 (nytt) Hållbart byggande och 
nollenergibyggnader
Den europeiska byggsektorn står inför 
ständigt växande utmaningar. 
Samhällsutveckling, som t.ex. en åldrande 
och växande befolkning, leder till krav på 
större bekvämlighet, bättre rörlighet och 
ökad säkerhet och trygghet. Vidare är 
byggsektorns effekter på miljön och 
hållbar utveckling betydande. Byggnader 
står för 40 % av EU:s energibehov. Inom 
byggsektorn används mer råvaror än i 
någon annan sektor. Uppförandet och 
driften av den byggda miljön står för en 
betydande del av förbrukningen av 
naturresurser.

Or. en


