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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om det strategiska 
innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): 
institutets bidrag till ett mer innovativt Europa
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0822),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 173.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0462/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Alltför ofta är spetskompetensen 
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. En bred 

                                               
1 EUT C , , s. .
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definition av innovation som styrs av 
allmänintresset, som är inriktad på 
sociala konsekvenser och går utöver 
teknisk och produktorienterad innovation, 
som engagerar alla intressenter och 
betonar den roll som spelas av social 
innovation, bör stå i centrum för EIT och 
därigenom bidra till en verklig förändring 
i våra innovationssystem och paradigm.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) EIT bör bidra till att påskynda 
utbildning, forskning och innovation som 
nyckelverktyg både för att uppnå en 
hållbar och konkurrenskraftig ekonomisk 
modell och för att skapa och upprätthålla 
sysselsättning i framtiden. Samtidigt som 
det strategiska innovationsprogrammet 
(SIP) bidrar till dessa mål bör det inom 
SIP skapas instrument som bygger på de 
huvudsakliga samhällsutmaningar som 
det europeiska samhället står inför.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) EIT:s verksamhet och projekt bör 
omfatta ett maximalt utnyttjande och 
stimulering av investeringar från den 
privata sektorn, såväl som ett givande 
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samarbete mellan utbildnings- och 
forskningsinstitutioner, inklusive 
forsknings- och teknikorganisationer, 
företag, myndigheter och medborgare, 
och kan också vara ett verktyg för att 
inrätta samarbetsplattformar och -verktyg 
såsom öppna nät, öppna standarder, 
kluster, utbyte av kunskap och idéer, 
huvudsakligen på 
universitetsnätverksnivå.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) EIT bör se till att alla relevanta 
aktörer medverkar och bör samtidigt bidra 
med fler innovativa verktyg för att 
hantera industriell äganderätt inom 
ramen för ekonomins globalisering och 
digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2e) EIT:s huvudsakliga roll är att se till 
att kunskapstriangelns delar – forskning, 
innovation och utbildning – integreras i 
högre grad, att främja politik som stärker 
samarbetet mellan utbildningssystem och 
mellan forskningsvärlden och 
näringslivet, och att utveckla nya 
läroplaner och doktorandprogram.
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Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 2f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2f) EIT är för dessa ändamål den mest 
effektiva EU-enheten för att handskas 
med nya, framväxande behov, finna 
innovativa lösningar och förstärka deras 
inverkan på samhället. Genom att verka i 
en anda av öppenhet, insyn och 
utåtriktning kan EIT aktivt främja att 
samhället i stort tar till sig nya 
innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det första SIP bör innehålla närmare 
specifikationer av och villkor för 
EIT:s drift, villkoren för samarbete mellan 
styrelsen och kunskaps- och 
innovationsgrupperna (nedan kallade
KI-grupperna) samt villkoren för 
KI-gruppernas finansiering.

(3) Villkoren för de roller som spelas av 
EIT och kunskaps- och 
innovationsgrupperna (nedan kallade 
KI-grupperna), villkoren för samarbete 
mellan styrelsen och KI-grupperna samt 
villkoren för KI-gruppernas finansiering 
regleras av förordning (EG) nr 294/2008.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte
Härmed antas det bifogade strategiska 
innovationsprogrammet för Europeiska 
institutet för innovation och teknik.

Genom detta beslut upprättas det 
strategiska innovationsprogrammet (SIP)
för Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) för perioden från 2014 till 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Målsättningar för det strategiska 
innovationsprogrammet
1. I SIP sammanfattas prioriteringarna 
för EIT under perioden 2014–2020 såväl 
som formerna för verksamheten. Det är 
alltså ett viktigt redskap för den 
övergripande styrningen av EIT, samtidigt 
som EIT får avsevärd frihet att bestämma 
hur målen ska uppnås.
2. SIP ska underlätta samordningen av 
politiken såväl som de olika 
instrumentens enhetlighet och ska skapa 
samverkan med avseende på 
innovationspolitik genom att en 
helhetsstrategi antas som är inriktad på 
de huvudsakliga samhällsutmaningarna.
3. SIP är ett huvudsakligt verktyg för 
innovationspolitik, för skapandet av nya 
arbetstillfällen och för hållbar utveckling, 
och inbegriper förutsättningar för att 
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skapa arbetstillfällen för unga 
utexaminerade i SIP-projekt.
4. SIP ska spela en avgörande roll när det 
gäller att tillhandahålla svar i kristider, 
eftersom det är av yttersta vikt att locka 
ungdomar till nya typer av arbeten och att 
se till att nya och befintliga 
utbildningsprogram främjar ungdomars 
tillgång till arbetsmarknaden.
5. Detta SIP ska genomföras i enlighet 
med förordning (EG) nr 294/2008.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Allmänna prioriteringar
1. EIT ska bidra till skapandet av en 
vetenskaplig spetskompetensbas genom att 
främja gränsöverskridande rörlighet över 
disciplins-, sektors- och nationsgränser 
och genom att inbegripa företagsamhet 
och risktagande i innovativa masters- och 
doktorsexamina.
2. Genom att övervinna splittring via 
integrerade partnerskap på lång sikt och 
genom att uppnå kritisk massa via dess 
europeiska dimension, genom en 
vittomfattande och balanserad geografisk 
fördelning, ska EIT fungera som en 
flexibel katalysator som prövar nya 
innovationsmodeller, fostrar begåvningar 
över gränserna och skapar en 
internationellt erkänd 
spetskompetensmärkning. Genom en 
välavvägd personalpolicy, där intern och 
extern expertis anlitas systematiskt, och 
genom interna förvaltningsrutiner ska 
EIT utvecklas till ett föredöme inom 
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innovativ förvaltning.
3. EIT:s syfte är att befästa och 
vidareutveckla sin uppgift som en 
investerare som fostrar och skapar 
möjligheter för befintliga 
spetskompetenscentrum på alla nivåer 
inom forskningen, inom näringslivet och 
på högskolor i EU att samlas och främja 
det systematiska samarbetet på lång sikt. 
EIT ska ha som mål att främja 
tekniköverföring och kommersialisering 
och ta fram nya projekt inom befintliga 
företag eller att skapa nya innovativa 
företag.
4. EIT ska utnyttja sin flexibilitet för att 
främja förenkling, genomförd på ett 
ansvarsfullt och tydligt sätt, för att uppnå 
effektiva resultat, verka för banbrytande 
innovationer och engagera näringslivet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
Kunskaps- och innovationsgrupperna 
(KI-grupperna)

1. EIT ska tillhandahålla strategiska 
riktlinjer för KI-grupperna och ska 
samordna och övervaka dem med full 
respekt för deras autonomi och lämna 
plats för ”nedifrån och upp”-initiativ 
samtidigt som man säkerställer 
öppenhets- och ansvarighetsförfarandena. 
EIT ska se till att KI-grupperna arbetar 
på ett öppet sätt och tar hänsyn till alla de 
medverkandes intressen, både de som 
redan deltar och nykomlingar.
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2. KI-grupperna är ett nyckelinstrument 
för EIT. Under det att samma princip för 
att förverkliga en fullständig integration 
av kunskapstriangeln alltid respekteras, 
och i linje med målen för andra och 
tredje pelaren inom Horisont 2020, ska 
EIT främja inrättandet av KI-grupper 
som kan skilja sig åt i storlek och 
varaktighet beroende på 
omständigheterna och de frågor som ska 
behandlas. För ytterligare KI-grupper ska 
tilldelade anslag tillhandahållas på
konkurrensutsatt grund och med hänsyn 
tagen till projektens kvalitet och 
möjligheter.

3. Kritisk massa är nödvändig för att 
EIT:s fulla potential som ett ledande 
innovationsinstitut ska utvecklas. Detta 
ska avspeglas när det gäller det stöd som 
ges till KI-grupperna, omfattningen och 
täckningen av den utåtriktade 
verksamheten, kapaciteten för spridning 
och främjande av internationell 
verksamhet samt förmågan att genomföra 
förenklade förfaranden.
4. Ett avsevärt antal 
spetskompetenscentrum i 
medlemsstaterna når ofta inte upp till den 
kritiska massa som krävs för att på egen 
hand konkurrera internationellt. Detta 
kan vara fallet också med små 
KI-grupper. Deras integrering i EIT 
kommer att få som följd att det stöd, den 
bakgrundsinformation och den kritiska 
massa som behövs för deras framgång 
kommer att tillhandahållas. Medverkan 
av små och medelstora företag, mindre 
forskningsorganisationer och det civila 
samhällets organisationer ska 
säkerställas.
5. Efter de tre första KI-grupperna, vilka 
är hållbar energi (KIC InnoEnergy), 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar (ClimateKIC) samt 
framtidens informations- och 
kommunikationssamhälle (EIT ICT 
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Labs), har ytterligare tematiska områden 
föreslagits av kommissionen för 
inrättandet av nya KI-grupper: 
Tillverkning med mervärde; livsmedel för 
framtiden: hållbar försörjningskedja från 
jord till bord; innovation för sunt liv och 
aktivt åldrande; råvaror: hållbar 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återvinning och ersättning; smarta, säkra 
samhällen; hållbar användning av haven; 
rörlighet i städer samt vatten. Ytterligare 
förslag till KI-grupper har redan nämnts 
inom olika plattformar, vilket är fallet 
med den marina KI-gruppen (Marine 
KIC) som är inriktad på hållbar 
användning av haven, och andra förslag 
såsom ”hälsoinnovation och 
självbestämmande” eller ”vatten”. EIT 
ska ha rätt att självständigt organisera det 
framtida urvalet av KI-grupper, vilket ska 
gå utöver ”uppifrån och ned”-förfarandet 
och inbegripa konkurrensutsatta och 
öppna ansökningssystem för nya 
KI-grupper.

6. EIT ska fungera som partner till 
KI-grupperna genom hela programmets 
löptid (7 till 15 år eller enligt 
överenskommelse). Efter denna 
tidsperiod, och om KI-gruppen beslutar 
sig för att fortsätta utan finansiering från 
EIT eller för att omvandlas till ett eller 
flera bolag för att utveckla den 
verksamhet som bedrivits av den före 
detta KI-gruppen, kan EIT besluta att bli 
fullvärdig affärspartner till den nya 
enheten.

7. Avkastningen på EIT:s investeringar i 
KI-grupperna ska mätas i form av 
påtagliga fördelar för den europeiska 
ekonomin och för 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 
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från EU och resten av världen.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1d
Utbildningsprogram och 
utbildningsverksamhet
1. En av det strategiska 
innovationsprogrammets huvudsakliga 
funktioner är 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 ett globalt samhälle 
och i en kunskapsekonomi. I detta syfte 
ska ett Marie Curie-stipendieprogram 
utarbetas som en del av 
EIT:s verksamhet.
2. EIT ska utarbeta utbildningsprogram 
på olika nivåer – masters- och 
doktorandutbildningar, sommarkurser, 
särskilda utbildningsprogram – som ger 
den långsiktighet som krävs för att 
utverka varaktiga förändringar inom den 
högre utbildningen, huvudsakligen 
genom dessa nya tvärvetenskapliga och 
interdisciplinära EIT-märkta examina. 
EIT ska genom ömsesidig utvärdering 
eftersträva nationellt och internationellt 
erkännande för dessa EIT-märkta 
kvalifikationer. EIT kan, enskilt eller 
genom samarbete med andra europeiska 
eller tredjeländers universitet eller 
forskningscentrum, organisera 
utbildningsprogram eller kurser i 
grundläggande och särskilt viktiga 
discipliner som möjliggör innovation.
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3. Dessa program kan vara fullständigt 
integrerade i en KI-grupps verksamhet, 
kan vara resultatet av samarbete mellan 
olika KI-grupper, eller kan organiseras av 
EIT ensamt eller i samarbete med 
KI-grupperna. EIT ska 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.
4. För att utöka utbildningsverksamheten 
till att omfatta ett större utbud av 
utbildningsformer och därmed stärka 
utbildningsverksamhetens inverkan och 
nå ut till en bredare målgrupp kan EIT 
och KI-grupperna tillgodose fler 
innovativa yrkesutvecklingsverksamheter, 
t.ex. utbildning av företagsledare, 
skräddarsydda kurser, moduler för 
utbildning på grundnivå eller paket 
avsedda för grundskola och gymnasium.
5. EIT ska inrätta ett särskilt system för 
människor för att se till att begåvade 
människor, såsom studenter, forskare, 
lärare och företagare i alla skeden av 
karriären, utanför KI-grupperna och 
deras samlokaliseringscentrum är 
delaktiga i EIT. Systemet ska inte bara 
förse spetsbegåvningar med möjligheten 
att gynnas av innovationsmiljön vid 
samlokaliseringscentrumen utan ska 
också ge dessa människor incitament att 
fullt ut ta vara på de kunskaper som 
förvärvats utanför KI-grupperna. I de 
flesta fall bör EIT-stiftelsen kunna bidra 
avsevärt på detta område.
6. EIT:s styrelse kan regelbundet 
organisera europeiska eller 
internationella konferenser om relevanta 
ämnen inom dess verksamhetsområde och 
därmed omvandla EIT till en verklig 
knutpunkt för forskare, yrkesverksamma, 
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lärare och studenter från hela Europa 
och världen i övrigt.
7. EIT ska bidra till att utveckla de 
nödvändiga mänskliga resurserna för ett 
innovationssamhälle och utbilda 
nyckelaktörer såsom studenter, forskare 
och företagare samt fastställa ramvillkor 
och bästa praxis inom politik, reglering 
och standardisering inom sina respektive 
områden.
8. EIT ska verka för att ett nätverk av 
EIT-alumner bildas, vilket kommer att 
främja kunskapsspridning, mentorskap 
och nätverksbyggande.
9. EIT ska, tillsammans med 
kommissionen, hjälpa KI-grupperna att 
knyta kontakter med regionala och lokala 
myndigheter, eftersom dessa spelar en 
viktig roll när det gäller att sammanföra 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, kunskapsinstitutioner och 
myndigheter, och på så sätt fungera som 
en mellanhand mellan dessa olika 
aktörer, medlemsstaterna och unionen.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1e

Immateriella rättigheter
1. Vad gäller policyn för 
forskningsinformation rörande 
EIT:s egna forskningsdata och 
forskningsresultat har EIT som allmän 
princip att det ska vara öppen tillgång 
(open access) till publikationer, eftersom 
öppen tillgång anses vara ett 
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nyckelverktyg för att säkerställa och 
förbättra kunskapsspridningen inom EU. 
Av denna anledning ska EIT stå för 
kostnaderna för utgivning av 
vetenskapligt granskade artiklar i open 
access-tidskrifter och för deponering av 
artiklar i open access-databaser.
2. Denna open access-policy begränsas till 
icke-kommersiell användning av den 
tillhandahållna informationen. För 
kommersiellt bruk ska EIT fullt ut 
försvara sina, KI-gruppernas och 
forskarnas immateriella rättigheter.
3. Regler om immateriella rättigheter ska 
fastställas som föreskriver att vinsten från 
de immateriella rättigheterna ska delas 
mellan EIT, forskarna, de deltagande 
företagen och KI-gruppens juridiska 
person alltefter varje särskild situation 
som inbegriper immateriella rättigheter. 
Detta kommer att ge en viss avkastning på 
EIT:s investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1f
EIT:s huvudkontor
1. EIT:s huvudkontor ska tillhandahålla 
ett antal tjänster till KI-grupperna för 
övergripande frågor där effektivisering är 
möjlig, och genomföra andra 
övergripande strategier i samma syfte.
2. Huvudkontoret ska utveckla kapacitet 
för att systematiskt sammanställa 
erfarenheterna från KI-grupperna och 
göra dessa resultat tillgängliga för 
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innovationskretsarna i stort. EIT:s 
huvudkontor ska tillhandahålla ett antal 
tjänster till KI-grupperna rörande 
övergripande frågor där 
effektivitetsvinster kan göras, och ska 
genomföra andra gemensamma 
policyåtgärder i samma syfte. Med tiden 
kommer huvudkontoret att bli ett arkiv för 
bra lösningar och en kunskapsresurs för 
beslutsfattarna.
3. Att locka till sig och behålla begåvad 
personal är en utmaning för 
EIT:s huvudkontor. För att få de bästa 
begåvningarna och den bästa 
kompetensen ska EIT utforma en tydlig 
personalstrategi för sitt arbetslag, i 
enlighet med EU:s princip om anständig 
sysselsättning, men som även inbegriper 
andra alternativ än direkt anställning 
såsom utstationering, tillfällig 
utplacering, främjande av regelbundna 
utbyten av personal och praktikplatser i 
samarbete med andra högkvalitativa 
innovationscentrum.

4. Som en global aktör på teknik- och 
innovationsområdet som till fullo är 
engagerad för spetskompetens måste EIT 
självt också ha lokaler av hög kvalitet. 
Detta kommer inte bara att avspegla den 
vikt som unionen som helhet lägger vid 
sin teknik- och innovationspolitik, utan 
kan också komma att bli ett instrument av 
största betydelse för EIT:s institutionella 
kommunikation, för dess interna 
relationer och för att befästa sin globala 
spetskompetensmärkning.

5. För att kunna utarbeta sina program 
och sin verksamhet på allvar, såsom dessa 
fastställts i detta strategiska program, 
behöver EIT en annan sorts lokaler. 
Europaparlamentet är villigt att lämna sitt 
stöd för att flytta EIT:s huvudkontor till 
Europaparlamentets lokaler i Strasbourg. 
Dessa byggnader har all möjlighet att 
utgöra en billig, enkel och snabb lösning 
på var man ska förlägga EIT, vissa 
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KI-gruppers huvudkontor eller centrum 
för samlokalisering, nyetablerade företag, 
EIT-stiftelsen och nätverket för 
EIT-alumner, men även på var man ska 
hålla de EIT-sponsrade stora och små 
konferenserna, seminarierna, initiativen 
mellan KI-grupperna, kurserna och 
utbildningsprogrammen på masters- och 
doktorandnivå, såväl som teknik- och 
vetenskapsutställningar och andra 
evenemang.
6. Kommissionen och EIT:s styrelse ska 
2015 lägga fram en studie för parlamentet 
och rådet om de institutionella, 
ekonomiska och logistiska villkor som 
måste uppfyllas för att man ska kunna 
påbörja flyttningen av EIT:s huvudkontor 
till Europaparlamentets lokaler i 
Strasbourg.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 1g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1g
Samarbete inom EU och internationellt
1. EIT, som är ett instrument för ett 
unionsomfattande samarbete mellan alla 
berörda parter i kunskapstriangeln, ska 
arbeta utifrån en grundval av samarbete 
och komplementaritet – inte konkurrens –
med forsknings- och 
utbildningsinstitutioner i alla 
medlemsstater, dvs. sammanslutningar av 
högskolor, näringslivs- och 
forskningsorganisationer samt 
klusterorganisationer.
2. EIT ska tillsammans med 
KI-grupperna ta fram en stark 
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internationell strategi, där man kartlägger 
relevanta kontakter och potentiella 
partner inom och utanför EU. Genom att 
skapa ett starkt globalt varumärke för EIT 
(genom den höga kvalitet som utmärker 
personalen, verksamheten, 
publikationerna och EIT:s prestigefyllda 
läge) och genom att knyta strategiska 
kontakter med särskilt viktiga partner 
över hela världen kan EIT vara mycket 
attraktivt i sig och kan bidra till 
dragningskraften hos de parter som deltar 
i KI-grupperna.
3. EIT ska skapa ett regelbundet 
EIT-forum för berörda parter för att 
underlätta interaktionen och det 
ömsesidiga kunskapsutbytet med det 
vidare innovationssamhället från alla 
delar av kunskapstriangeln, inklusive 
nationella och regionala myndigheter.
4. EIT ska systematiskt utnyttja befintliga 
sammanslutningar av högskolor, 
näringslivs- och forskningsorganisationer 
samt klusterorganisationer för kunskaps-
och resultatspridning,
5. EIT ska finna former för att underlätta 
samverkan mellan EIT, dess KI-grupper 
och andra EU-initiativ, t.ex. ett årligt 
möte mellan EIT, KI-grupperna och 
berörda avdelningar vid kommissionen.

6. EIT ska användas som ett av 
EU:s nyckelinstrument för globalt 
samarbete på områdena teknik och 
innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 1h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1h
EIT och andra EU-instrument
1. EIT och KI-grupperna, som är de enda 
instrument som omfattar hela 
kunskapstriangeln, ska tillhandahålla 
ytterligare möjligheter vad gäller 
innovation, entreprenörskap och 
industriell miljö för Marie Curie-forskare 
och Erasmus för alla-studenter.
2. KI-grupperna bygger på grunddragen i 
och ska utgöra kärnan av den 
alleuropeiska innovationspolitiken och det 
alleuropeiska innovationsprogrammet. De 
gemensamma teknikinitiativen, som är 
nyckelinstrument för att handskas med 
splittringen inom forskningen, bör 
utformas tydligare och ett progressivt 
synsätt som delas av de två instrumenten 
bör utarbetas. De gemensamma 
teknikinitiativen och de nyinrättade 
offentlig-privata partnerskapen 
tillhandahåller plattformar för främjande 
av storskalig, industriell forskning och 
bör ha samma inriktning som det 
strategiska innovationsprogrammet när 
det gäller främjandet av hållbar, 
omfördelande och konkurrenskraftig 
tillväxt.

3. EIT ska förstärka samverkan med 
EU:s sammanhållningspolitik när det 
gäller kopplingarna mellan innovationens 
lokala och globala aspekter. 
Samlokaliseringscentrumen ska 
möjliggöra 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 ska spela en 
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stor roll för att stärka de lokal-globala 
kopplingarna.

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 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. 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 ännu
för att kunna agera som en europeisk 
organisation på egen hand.

EIT som ett verkligt institut
EIT måste vara mer än bara summan av
sina beståndsdelar, vilka för närvarande är 
KI-grupperna. EU behöver ha en 
spetskompetensmärkning rörande 
innovation för att kunna nå erkännande 
på det internationella planet, och detta 
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kan åstadkommas genom att ge EIT ett 
breddat och inkluderande 
verksamhetsfält.
I detta avseende krävs ytterligare 
KI-grupper för att EIT ska uppnå kritisk 
massa. Om 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.

EIT:s syfte är att befästa och 
vidareutveckla sin uppgift som investerare 
som fostrar och skapar möjligheter för 
befintliga spetskompetenscentrum, företag 
och högskolor i EU att samlas och 
gynnsamt påverka sina långsiktiga 
systematiska samarbetsprojekt.
EU har dock inte råd att förlora eller 
förspilla kunskap. Med detta i åtanke 
måste EIT även införliva andra 
universitetsnätverk förutom de som redan 
deltar i KI-grupperna, såväl som Marie 
Curie-stipendier för innovation, och ha ett 
nära samarbete med teknikplattformar, 
regionala innovations- och 
genomförandegrupper och andra 
innovativa metoder att utföra eller främja 
den forskning som kan komma att växa 
fram, inklusive mindre KI-grupper. 
Fastän forskningen inte ligger i centrum 
för de befintliga KI-grupperna ska EIT 
främja tvärvetenskapliga strategier för 
innovation och stödja utvecklingen av 
icke-teknisk, organisatorisk 
systeminnovation och innovation för den 
offentliga sektorn som ett nödvändigt 
komplement till den befintliga 
innovationsverksamheten, såväl som till 
den verksamhet som är möjlig i framtiden.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 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, i enlighet med ett 
tydligt, öppet och offentligt förfarande. 
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.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.1 – punkt 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. Som stöd 
för detta kommer EIT att ge råd och i nära 
samarbete med de enskilda KI-grupperna 
utforma – på ett tydligt och öppet sätt som 
uppvisar ansvarighet inför allmänheten –
skräddarsydda medfinansieringsstrategier 
som dessutom stödjer den verksamhet som 
enligt EIT:s åsikt är strategisk.

Or. en

Ändringsförslag 21
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hävstångsverkan är ett av huvudmålen 
för EIT:s användning av 
EU-finansiering. EIT och KI-grupperna 
bör även sträva efter synergieffekter 
tillsammans med lämpliga EU-initiativ, 
såväl som med framväxande 
spetskunskapscentrum, samhällen eller 
innovativa regioner i mindre utvecklade 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 
doktorsexamina och erbjuda ett större 
utbud av utbildningsformer för att 
tillgodose fler innovativa 
yrkesutvecklingsverksamheter, t.ex. 
utbildning av företagsledare, 
skräddarsydda kurser (inklusive 
yrkesinriktade 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. en
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Ändringsförslag 23
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att ytterligare öka genomslaget och 
uppmuntra till innovation med avseende på 
nya samhällsproblem kommer EIT att 
successivt utöka sitt innehav av 
KI-grupper. Genom ett stegvis inrättande 
av nya KI-grupper kommer EIT att se till 
att erfarenheterna av tidigare omgångar 
verkligen beaktas och att KI-grupper bara 
inrättas 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, den första 2014 
och den andra 2018. 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 24
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är ofrånkomligt att denna lista endast 
utgör en utgångspunkt för utredningen av 
nya KI-grupper och att den inte kan anses 
vara uttömmande. Nya KI-grupper, 
inklusive deras prioriterade områden samt 
tillvägagångssättet och tidsplanen för 
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urvalsprocessen, bör inrättas och väljas ut 
via ett öppet anbudsförfarande i enlighet 
med de fastställda prioriteringarna och 
målen inom ramen för 
”samhällsutmaningar” och ”ledarskap 
inom industriell nyckelteknik”.

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – stycke 7

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.

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. De förslag som är bäst 
meriterade kommer att väljas ut till att 
påbörjas 2014, och sedan, efter 
utvärderingen av Horisont 2020, EIT och 
KI-grupperna, kommer ett nytt öppet 
anbudsförfarande att inledas för att välja 
ut de nya KI-grupper som ska inrättas 
2018.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.2 – stycke 7
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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 internationellt samarbete på 
området kunskap och innovation. 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, och hos sina andra 
aktiviteter eller verksamhetsområden. 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 bland annat
ett nätverk av EIT-alumner.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2.3 – stycke 5 – punktsats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i samarbete med kommissionen och 
KI-grupperna inrätta ett heltäckande 
system 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, som ska 
inlämnas till Europaparlamentet och till 
rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

EIT:s huvudkontor kommer att utvecklas 
från sina rent administrativa uppgifter och 
optimera sin operativa verksamhet för att 
lotsa KI-grupperna till maximala resultat 
och sprida bra lösningar så brett som 
möjligt. Om några tjänster och funktioner 
tillhandahålls centralt, inte ute i 
KI-grupperna, kan effektiviteten öka. Även 
om KI-grupperna verkar inom specifika 
ämnen är några element gemensamma, och 
det är här som EIT kan tillföra ett påtagligt 
mervärde. Dessa kunskapsförmedlande 
funktioner kan vara att huvudkontoret t.ex. 
blir informationsförmedlare och
resurspartner för att främja utbyten och 
erfarenhetsspridning mellan KI-grupper 
och för att främja kunskapsutbytet mellan 
KI-grupper och universitetsnätverk, 
regionala innovations- och 
genomförandegrupper, mindre 
KI grupper och annan 
forskningsverksamhet som utförs med 
anslag från EIT, 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
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Ändringsförslag 29
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 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 budget för 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,
spridning och utåtriktad verksamhet samt
administrativa utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 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.

Större delen av EIT:s budget kommer att 
tilldelas före detta KI-grupper och nya 
KI-grupper i andra och tredje omgången, 
i enlighet med de planer som ska 
godkännas av styrelsen och med 
resultaten av KI-gruppernas 
urvalsförfarande och deras 
utnyttjandegrad av anslagen, i enlighet 
med förordning (EG) nr 294/2008.

Or. en

Ändringsförslag 31
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 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 

utgår
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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

Ändringsförslag 32
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 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 genomslag med små 
ingripanden. Omkring 141,76 miljoner 
euro (4,4 %) av EIT:s budget behövs för 
denna verksamhet.

EIT kommer att ägna sig åt 
kunskapsspridning och utåtriktad 
verksamhet för att stärka verksamhetens 
genomslag i Europa. Dessutom kommer ett 
antal övergripande stöd- och 
övervakningstjänster tillföra mervärde och 
öka effektiviteten i KI-gruppernas 
verksamhet. Omkring 10–15 % av 
EIT:s budget kommer att tilldelas denna 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 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 

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 
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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.

administrativa kostnaderna, där nödvändig 
personal, administration, infrastruktur och 
drift ingår, ska på lång sikt inte överstiga 
5 % av EIT:s budget.

Or. en
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MOTIVERING

Det råder stor enighet om vikten av EIT som ett nyckelinstrument för EU:s teknik- och 
innovationspolitik och om dess strategi och arbetsformer. Detta gör det möjligt för 
föredragandena att i denna korta motivering hoppa över alla de frågor där det inte finns något 
behov av avsevärda förändringar av kommissionens förslag och istället inrikta sig på de 
aspekter som enligt vår uppfattning bör bli föremål för vissa förändringar för att bättre kunna 
uppnå EIT:s viktiga mål.

EIT som ett EU-institut och en global spetskompetensmärkning

EIT är inte ett program, och det är heller inte ett nätverk: EIT är ett institut. Visst fungerar det 
inom ramen för ett program, och visst bygger det upp teknik- och innovationsnätverk med 
många olika partner, men det är ett institut som har en viktig roll att spela, en roll som inte 
endast är administrativ, samordnande eller underlättande i förhållande till sina KI-grupper. 
Som ett institut bör det hanteras på ett mycket speciellt sätt, olikt det på vilket andra delar av 
Horisont 2020 hanteras. Eftersom det inte endast är ett renodlat instrument för innovation utan 
också ett instrument för utbildning, lägger EIT till en fullfjädrad utbildningsdimension till 
EU:s forsknings- och innovationspolitik. Detta är en av EIT:s särdrag inom ramen för 
EU:s politik som helhet: det är det enda instrument som omfattar hela kunskapstriangeln. 

Vårt mål är att göra EIT till en stor innovationspartner inom och utanför Europa, men även till 
ett betydande centrum för forskning och utbyte inom vetenskap och teknik, för spridning av 
god praxis och en kultur som bygger på kunskapsutbyte. 

EIT kan förstärka sin roll på detta område genom att vara värd för och organisera (ensamt 
eller i samarbete med sina KI-grupper) stora konferenser, seminarier och teknikutställningar 
såväl som särskilda utbildningsåtgärder, moduler för universitetskurser på grundnivå eller 
paket anpassade för grund- och gymnasieutbildningen, sommarkurser och EIT:s 
stipendieprogram som ett tillskott till de EIT-märkta master- och doktorsutbildningar som 
redan föreligger och som bör utvecklas ytterligare.

Fastän det är ett utbildnings-, teknik- och innovationsinstitut får EIT inte uppfattas (eller 
uppträda) som en konkurrent till våra universitet och forskningscentrum, offentliga såväl som 
privata, utan som ett användbart verktyg som de alla har tillgång till för att utveckla bättre 
samarbete, ett varaktigt utbyte av synsätt och erfarenheter och olika typer av gemensamma 
projekt: gemensamma forsknings-, innovations- och utbildningsprojekt. På så vis kan EIT på 
ett bättre sätt bistå EU med att hantera det problem som nämns i kommissionens förslag: 
”Alltför ofta är kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation fortfarande splittrad, 
även om den finns i hela EU”.

Vi måste också erkänna att EIT saknar profilering och erkännande i Europa och ännu mer på 
det globala planet. Det nya strategiska programmet bör ta itu med detta problem och inriktas 
på att skapa en internationellt erkänd spetskompetensmärkning som bidrar till att attrahera 
begåvningar från Europa och resten av världen och till att knyta strategiska kontakter med 
viktiga partner från hela världen.
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För att uppnå detta mål behövs andra saker. Visst kan en ambitiös strategi för de ovannämnda 
åtgärderna bidra till att lösa problemet, och det behövs också bra och effektiv kommunikation, 
men vi anser att ett stort steg framåt med avseende på institutets framtida lokaler kommer att 
utgöra ett nyckelmoment i detta strategiska program.

Ett nytt huvudkontor för EIT

I affärsvärlden är det ett obestritt faktum att ett företags huvudkontor är ett ytterst viktigt 
instrument för dess institutionella kommunikation och varumärkespositionering. Vi anser att 
det är hög tid att ta itu med denna fråga med avseende på EIT om vi vill bygga upp institutet 
som en internationell spetskompetensmärkning, vilket tycks vara ett överenskommet mål.

För att ses av världen som en global aktör inom sitt område som till fullo är engagerad för 
spetskompetens måste EIT självt ha lokaler av hög kvalitet. Detta kommer att avspegla den 
vikt EU som helhet lägger vid sin teknik- och innovationspolitik.

Enligt vår mening är Europaparlamentets lokaler i Strasbourg ytterst lämpliga för att hysa 
EIT. Vi anser också att flyttningen av EIT:s huvudkontor till våra lokaler i Strasbourg utgör 
en positiv förändring inte bara för EIT utan även för parlamentet och för EU, både i politiskt 
och ekonomiskt hänseende. Det skulle också vara en mycket fördelaktig lösning för staden 
Strasbourg. Låt oss se närmare på skälen till detta.

Att förlägga EIT till Europaparlamentets lokaler i Strasbourg skulle omedelbart tilldra sig 
uppmärksamhet från Europa och resten av världen och skulle sätta EIT-projektet i fokus för 
världens medier. Det skulle ses av EU:s medborgare och företag samt av våra globala partner 
som en betydelsefull symbol för den nya vision som EU är på väg att anta under den 
kommande sjuårsperioden, vilken stärker EU:s inriktning på och engagemang för en mer 
kraftfull innovationspolitik.

Ur politisk synvinkel hade det sammanfallit med den ståndpunkt som stöds av en majoritet av 
Europaparlamentets ledamöter: att ha ett enda säte, vilket nyligen bekräftades två gånger i 
omröstningar med namnupprop. Men det hade också uppfyllt den önskan många av 
Europaparlamentets ledamöter har att deras beslut inte ska leda till att lokalerna i Strasbourg 
står tomma. 

Med tanke på den allmänna opinionen och de åsikter som ligger bakom denna om EU och 
dess institutioner, särskilt i dessa tider av kriser och nedskärningar av de offentliga utgifterna, 
kan detta beslut inte göra annat än att vinna allmänhetens gillande.

Ur ekonomisk synvinkel, och med nödvändig hänsyn tagen till de totala beloppen i 
EU:s allmänna budget, kan denna lösning enbart leda till en minskning av de totala 
kostnaderna. Det behövs inga extra medel för att anta denna lösning, tvärtom.

För staden Strasbourg skulle detta vara en mycket fördelaktig lösning. Stadens anseende 
skulle inte påverkas utan skulle till och med öka, eftersom Strasbourg skulle bli 
Europas huvudstad för kunskap och innovation, inte bara på grund av EIT:s läge, utan även 
för att lokalernas beskaffenhet gör att EU i samma byggnad skulle kunna förlägga andra 
akademiska eller forskningsrelaterade EU-projekt och institutioner. För en god förvaltning av 
stadslivet är det mycket bättre att ha en varaktig närvaro av människor som bor och arbetar
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där än att antalet pendlare når en kulmen med ett tillskott på flera tusen personer under tre 
dagar varje månad. Dessutom skulle många stora evenemang med massor av deltagare 
regelbundet anordnas i Strasbourg av EIT.

För EIT och dess nuvarande, men huvudsakligen för dess framtida, verksamhet tycks 
lokalerna i Strasbourg vara helt perfekta. De har all möjlighet att utgöra en billig, enkel och 
snabb lösning på problemet rörande var EIT:s huvudkontor ska förläggas, men även på var 
EIT ska anordna stora konferenser, seminarier, utbildningsprogram och kurser, såväl som 
teknik- och vetenskapsutställningar, eftersom byggnaderna har många stora och små 
möteslokaler (eller klassrum), kontorslokaler, barer och restauranger, och till och med 
hundratals rum med fullt utrustade badrum där evenemangsdeltagarna, som kommer från hela 
världen, kan inhysas gratis.

Byggnaderna i Strasbourg skulle även hysa EIT-stiftelsen, EIT-forumet för de berörda 
parterna, EIT:s alumniförening och andra initiativ, nystartade företag och universitetsnätverk.

En del nya KI-gruppers centrum för samlokalisering skulle också kunna förläggas dit, där 
parterna skulle ha utmärkta förutsättningar att dagligen arbeta tillsammans på nära håll (detta 
bör inte utgöra en nackdel för den huvudsakliga riktlinjen i politiken att KI-gruppernas 
förläggningsorter ska fördelas på ett sätt som bidrar till att stärka de lokal-globala 
kopplingarna och samarbetet med olika nationella och regionala myndigheter och universitet, 
lokala kluster och små och medelstora företag).

Vi är medvetna om att Europaparlamentet inte kan besluta om denna förändring på egen hand. 
Men det kan tillkännage sin ståndpunkt och uppmana kommissionen att utföra en 
genomförbarhetsstudie. Det är vad vi föreslår.

Tilldelning av medel

För att genomföra de åtgärder som behövs för att göra EIT till en global 
spetskompetensmärkning behöver vi en ordentlig budget för EIT som går långt utöver den 
blygsamma summa som utgör KI-gruppernas budget. I kommissionens förslag har EIT 
tilldelats 4,4 procent för spridning och utåtriktad verksamhet och 2 procent för administrativa 
kostnader. Denna tilldelning av medel stämmer överens med det befintliga målet med ett EIT 
som endast (eller nästan endast) utgörs av KI-grupper. Men kanske är målet med ett EIT som 
ett projekt som endast är inriktat på KI-grupperna inte det lämpligaste för den viktiga uppgift 
som EIT kan ha och den roll som EIT kan spela i EU, såsom beskrivits ovan och som föreslås 
i kommissionens förslag.

För att bygga upp EIT utifrån en annorlunda och mer ambitiös vision behöver EIT egentligen 
inte tilldelas mer medel. Det kan räcka med en enkel omfördelning av den tilldelning av 
medel som kommissionen räknar med. En möjlig lösning är att tilldela 10 till 15 procent av 
den totala budgeten till EIT:s egen verksamhet, behålla 2 procent för administrativa kostnader 
och avsätta resten för KI-grupperna, med hänsyn tagen till vad som följer nedan om antalet 
KI-grupper och deras storlek.

Om antalet KI-grupper och deras storlek

Den modell och storlek för KI-grupperna som användes när de första tre KI-grupperna 
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inrättades, vilka var ett uttryck för kravet att grupperna skulle ha kritisk massa från 
första början, var förmodligen en lämplig form för projektets igångsättning. I teknik- och 
innovationsvärlden är det utomordentligt viktigt att kunna uppnå kritisk massa. 

Ett liknande krav kan behållas för en del av de nya KI-grupperna. Men ett något annorlunda 
tillvägagångssätt kan vara möjligt nu: Om nu EIT existerar i sig och har en lämplig storlek, 
skulle man inte kunna räkna med att EIT på egen hand, som en helhet bestående av nätverket 
med de i varje givet ögonblick befintliga KI-grupperna, kan fungera som en tillhandahållare 
av kritisk massa eller som en bakgrund som bidrar till framväxten av kritisk massa, som 
underlättar skapandet av mindre KI-grupper eller andra regionala EIT-samarbetsprojekt? I 
vissa fall, för att kunna hantera särskilda utmaningar, kan mindre KI-grupper visa sig vara en 
bättre lösning. I detta fall kan ett dogmatiskt synsätt rörande KI-gruppernas storlek (en storlek 
passar alla-synsättet) utgöra ett hinder för att finna den bästa lösningen.

Vi bör handla i enlighet med hur dessa saker ibland hanteras i affärsvärlden, där lösningen att 
skapa ett litet företag som ett dotterbolag till en stor företagsgrupp kan tillhandahålla en 
förtjänstfull och dialektisk kombination av den lilla organisationens enkelhet och flexibilitet 
och den stora gruppens prestige, stabilitet och marknadsgarantier.

KI-grupperna antal, tematiska variation och regionala täckning ska nu utvecklas. Vi bör 
understryka att vare sig KI-grupperna är stora eller små bör de alltid utgöra starkt integrerade 
partnerskap som för samman universitet, forskningscentrum, företag (inklusive små och 
medelstora företag) och andra innovationsaktörer för att arbeta kring enskilda 
samhällsutmaningar.

För perioden 2014‒ 2020 har kommissionen redan fastställt sex tematiska områden på vilka 
upprättandet av nya KI-grupper kan ha stora möjligheter att tillföra värde till befintliga 
verksamheter och åstadkomma en verklig skjuts framåt för innovationen:

• Tillverkning med mervärde.
• Livsmedel för framtiden: hållbar försörjningskedja från jord till bord.
• Innovation för sunt liv och aktivt åldrande.
• Råvaror: hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och ersättning.
• Smarta, säkra samhällen.
• Rörlighet i städer.

Vi anser att det är för tidigt att godkänna och slå fast denna lista och att ett perspektiv nerifrån 
och upp bör utvecklas ytterligare genom vilket andra områden också kan bli föremål för 
ansökningar som är värda att tas under övervägande, såsom i fallet med ”hållbar användning 
av haven”, ”vatten” och Marine KIC. Denna lista är inte ännu slutgiltig, och det är inte heller 
beslutet om antalet, storleken och tidsramarna för de nya KI-grupper som ska inrättas. EIT 
kommer att ha rätt att självständigt organisera, i enlighet med förordningen, urvalsförfarandet 
för de framtida KI-grupperna på ett öppet, översiktligt och konkurrensutsatt vis som också tar 
hänsyn till de prioriteringar som fastställs i Horisont 2020.

EIT:s styrelse bör ha rätt att självständigt organisera, på ett offentligt och översiktligt sätt och 
i enlighet med det förfarande som fastställs i EIT-förordningen, urvalsförfarandet för de 
framtida KI-grupperna, på grundval av allmänna ämnesområden som är lämpliga med 
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avseende på de stora samhällsutmaningarna. Utlysningarna av ansökningsomgångarna bör 
vara mer öppna än att i förväg ha fastslagit tre verksamhetsområden i varje omgång, såsom 
kommissionen har föreslagit. De kan vara fler, eller de kan vara färre.
Ett mer flexibelt tillvägagångssätt rörande KI-gruppernas storlek (och behov av finansiering) 
kan leda till en lösning där man kan föreställa sig fler än tre nya KI-grupper för den andra 
och/eller för den tredje omgången.

Styrelsen kommer i vilket fall som helst att hålla EU:s institutioner, i synnerhet parlamentet, 
fullt underrättade om detta förfarande och kommer att ta hänsyn till deras synpunkter i denna 
fråga.

Om de ekonomiska förbindelserna med KI-grupperna på lång sikt

I KI-gruppernas begynnelsestadium tillhandahåller EIT uppemot 25 procent av KI-gruppernas 
budget. Avkastningen på EIT:s investeringar i KI-grupperna kan mätas i form av förmåner för 
samhället och för ekonomin, såsom bättre utbildningsmöjligheter och skapandet av nya 
företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster.

Med tiden, om de tillvaratar gynnsamma tillfällen på marknaden och i samhället, kan 
KI-grupperna bli oberoende av finansiering från EIT när det inledande projektet når sin 
naturliga slutpunkt. Men detta behöver inte betyda att EIT bör avsluta sin ekonomiska 
förbindelse med den enskilda KI-gruppen eller med den institution eller det företag som 
gruppen utvecklas till när sjuårs- eller femtonårsprogrammet avslutas. EIT bör överväga 
möjligheten att vara en affärspartner på lång sikt till det projekt som det har hjälpt till att 
skapa, och även en förmånstagare av den inkomst som projektet kan generera, istället för att 
dra nytta endast av den inkomst som kommer av ett direkt eller indirekt utnyttjande av de 
resulterande immateriella rättigheterna.

Att bibehålla detta partnerskap kan vara av strategisk vikt ur en teknisk, men även ur en 
ekonomisk, synvinkel. Dessa inkomster kan bidra till EIT:s budget så att man kan finansiera 
nya KI-grupper eller hjälpa till med att utveckla andra utbildningsprojekt.


