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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 294/2008 i syfte att stärka EU:s innovationsförmåga. Institutet 
utgör EU:s första försök att integrera högre utbildning, forskning och innovation i den så 
kallade kunskapstriangeln. Integreringen kommer i första hand att ske genom kunskaps- och 
innovationsgrupperna (nedan kallade KI-grupperna), där företrädare för organisationer möts 
och arbetar långsiktigt med samhällsutmaningar. EIT inledde sin verksamhet 2010 och har sitt 
säte i Budapest.

Det finns en övergripande politisk vilja att ytterligare främja EIT, och därför ställer sig 
föredraganden mycket positiv till förslaget till strategiskt innovationsprogram (SIP).

Samordningsmekanismer för EU-initiativ

Det måste dock framhållas från början att man bör införa en samordningsmekanism för EIT 
och annan verksamhet inom Horisont 2020. EIT bör främja KI-gruppernas samverkan inom 
pelarna för Horisont 2020 och med andra initiativ samtidigt som man vederbörligen 
uppmärksammar risken för dubbleringar.

Utökade prioriteringar för SIP

Föredraganden välkomnar SIP:s ämnesområden men föreslår att förteckningen över 
prioriteringar i dessa utökas även utöver en hållbar försörjningskedja från jord till bord, 
innovation för sunt liv och aktivt åldrande, hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, 
återvinning och ersättning av råvaror, smarta, säkra samhällen och rörlighet i städer. När nya 
prioriterade områden tas fram bör EIT inleda en regelbunden dialog med EU-institutionerna.

Utvidgat deltagandet från alla medlemsstater och främjande av synergier i EIT:s 
uppbyggnad till fördel för i synnerhet små och medelstora företag

Som ett elitinstitut med ett nytt koncept för att organisera forskning, högre utbildning och 
affärsverksamhet, måste EIT förstärka den privata sektorns, i synnerhet de små och 
medelstora företagens, medverkan i kunskapstriangeln. Detta kommer att främja bättre 
omsättning av forskningsresultaten i nya innovativa varor och tjänster. KI-grupperna bör 
stödja regionerna i verksamheterna ”smart specialisering” och ”spetsforskningstrappa”, som 
kommer att göra det möjligt att involvera aktörer från alla regioner i Europa. 

Hanteringen av immateriella rättigheter 

Slutligen vill föredraganden att EIT utvecklar nya innovativa immaterialrättsliga strategier 
och metoder som kan motsvara de berörda aktörernas – i synnerhet de små och medelstora 
företagens – behov och intressen i Europa.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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 
som främjar hög kvalitet och ett brett 
deltagande i EU 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. 

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 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 

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, En
digital agenda för Europa, Ett 
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meningen att EIT ska bidra helt och fullt 
till målen för dessa initiativ.

resurseffektivt Europa och En agenda för 
ny kompetens och nya arbetstillfällen. Det 
är meningen att EIT ska bidra helt och fullt 
till målen för dessa initiativ.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 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 och 
entreprenörsförmåga samt stärka dess 
potential att omsätta resultat från 
forskning och innovation i högvärdiga 
varor och tjänster. 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 inom öppna och inkluderande 
innovationsmodeller. 

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 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 

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 
som omfattar hela Europa, där högskolor, 
forskningscentrum, små och stora företag 
och andra innovationsaktörer av hög 
kvalitet samlas på lång sikt för att arbeta 
kring enskilda samhällsutmaningar. Varje 
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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 
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.

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 
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. EIT bör 
fungera som ett föredöme i Europa för ett 
effektivt styre med små ingripanden. På 
den strategiska nivån organiserar EIT 
urvalet av KI-grupper enligt de 
ämnesområden som godkänts av 
Europaparlamentet och rådet, och
samordnar dem inom en flexibel ram där 
deras bästa lösningar för styrning och 
finansiering sprids.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1. – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Modellen där KI-grupperna är enhetliga 
juridiska personer under ledning av en 
verkställande direktör (vd) är en tydlig 
skillnad mot den traditionella modellen 
med flera bidragsmottagare. Dessutom 
följer alla KI-grupper affärsmässighet för 
sin strategiska planering, och de har alla 
genomfört samlokaliseringsmodellen där 
arbetslag med skiftande bakgrund 
sammanförs på ett ställe som fungerar som 
sambandscentral för en stor del av 
verksamheten i en KI-grupp, så att 
kompetens från olika områden sammanförs 

Modellen där KI-grupperna är enhetliga 
juridiska personer under ledning av en 
verkställande direktör (vd) är en tydlig 
skillnad mot den traditionella modellen 
med flera bidragsmottagare. Dessutom 
följer alla KI-grupper affärsmässighet för 
sin strategiska planering, och de har alla 
genomfört samlokaliseringsmodellen där 
arbetslag med skiftande bakgrund 
sammanförs på ett ställe som fungerar som 
sambandscentral för en stor del av 
verksamheten i en KI-grupp, så att 
kompetens från olika områden sammanförs 
på europeisk nivå. KI-grupper bör kunna 
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på europeisk nivå. uppbåda investeringar och långsiktiga 
åtaganden från näringslivet.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 öppna och inkluderande 
innovationsmodeller bland snabbväxande 
innovativa småföretag. Slutligen ska EIT 
bidra till skapandet av en vetenskaplig bas 
av hög kvalitet genom att främja 
gränsöverskridande rörlighet över 
disciplin-, sektors- och nationsgränser och 
genom att arbeta in företagsamhet och 
risktagande i innovativa masters- och 
doktorsexamina. EIT kommer på så sätt att 
avsevärt bidra till förutsättningarna för att 
förverkliga EU-forskningens 
innovationspotential och till 
färdigställandet av det europeiska området 
för forskning. En mekanism för 
samordning mellan EIT och övrig 
verksamhet inom Horisont 2020 ska 
föreslås av kommissionen under samråd 
med EIT och införas av EIT.
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 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. En väsentlig uppgift 
för EIT:s KI-grupper är att stödja 
regionerna i verksamheterna ”smart 
specialisering” och 
”spetsforskningstrappa”, som kommer att 
göra det möjligt för aktörer från alla 
regioner i Europa att ha behållning av 
och delta i EIT. 
Samlokaliseringscentrumen möjliggör 
gränsöverskridande samarbete inom och 
utanför KI-gruppernas nätverk och har 
goda utsikter att bygga vidare på och 
utnyttja olika finansieringssystem från sina 
respektive regioner. 
Samlokaliseringscentrumen har stor 
betydelse för att stärka KI-gruppernas 
lokal-globala kopplingar, bl.a. genom nära 
samarbete med de regionala myndigheterna 
och då särskilt de som utformar och 
genomför regionala innovationsstrategier
för smart specialisering (RIS3). 
Kopplingen mellan KI-grupper och lokala 
klusterorganisationer kan stärkas genom att 
de små och medelstora företagen deltar 
mer i KI-gruppernas verksamhet. Det nya 
konceptet regionala innovations- och 
genomförandegrupper från KI-grupperna 
ger en modell som effektivt kan bidra till 
att skapa en koppling till 
sammanhållningspolitiken och dess 
finansieringsinstrument. 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 
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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. 

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3. – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I praktiken kommer möjligheter till 
samverkan att visa sig i olika former 
beroende på KI-grupp och utmaning. I dag 
knyts kontakter inom KI-grupperna med 
andra initiativ, som varierar beroende på 
KI-gruppen och dess område. 

I praktiken kommer möjligheter till 
samverkan att visa sig i olika former 
beroende på KI-grupp och utmaning. I dag 
knyts kontakter inom KI-grupperna med 
andra initiativ, som varierar beroende på 
KI-gruppen och dess område. Dessutom 
bör EIT främja KI-gruppernas synergier 
och samverkan inom pelarna för 
Horisont 2020 och med andra initiativ 
samtidigt som man vederbörligen 
uppmärksammar risken för dubbleringar.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga – 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 

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 ett tydligt och 
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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. 

transparent 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 och rapportera om deras 
verksamhet utan alltför många detaljer 
och utan att ge upphov till ytterligare 
administrativa bördor. 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. 

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1. – stycke 7

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 nämligen 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 nämligen hög 
kvalitet i hela kunskapstriangeln, 
möjligheter för alla medlemsstater att 
engagera sig, skickliga och företagsamma 
människor, långsiktigt samarbete över 
lands-, disciplin- 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.
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Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1.1. – stycke 5 – punktsats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

• uppmuntra KI-grupperna att ta fram ett 
större utbud av och ge råd om 
utbildningsformer i hela EU.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 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 måste 
vara ett mål för EIT att stärka befintliga 
centrum med hög kvalitet genom att 
uppmuntra ett brett deltagande av
medlemsstaterna. EIT 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.
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2. – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska ha en roll för att stödja
utvecklingen av innovativa 
immaterialrättsliga strategier och metoder 
som kan motsvara de berörda aktörernas 
– i synnerhet de små och medelstora 
företagens – behov och intressen i 
Europa. Detta kommer att främja bättre 
omsättning av forskningsresultaten i nya 
innovativa varor och tjänster. 

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2. – stycke 9 – punktsats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• ha en ledande roll i utvecklingen av 
innovativa immaterialrättsliga strategier 
och metoder som kan motsvara de 
berörda aktörernas – i synnerhet de små 
och medelstora företagens – behov och 
intressen i Europa,

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2. – stycke 9 – punktsats 4b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• säkerställa ett starkt deltagande från 
näringslivet, framför allt från små och 
medelstora företag, i kunskapstriangeln.
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2. – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samspelet mellan EIT och KI-grupperna är 
inte bara grunden för KI-gruppernas 
verksamhet utan står också i centrum för 
det ömsesidiga lärandet så att EIT kan 
fungera som provbänk för nya 

Samspelet mellan EIT och KI-grupperna är 
inte bara grunden för KI-gruppernas 
verksamhet utan står också i centrum för 
det ömsesidiga lärandet så att EIT kan 
fungera som provbänk för nya 
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innovationsmodeller. För att KI-grupperna 
ska få lämpliga förutsättningar för sin 
verksamhet måste EIT ge tydlig, enhetlig 
vägledning under alla skeden av processen, 
dock utan att vara för snäv. Samspelet 
mellan EIT:s huvudkontor och KI-
grupperna måste vara sytematiskt och 
bygga på tillit för att bli så effektivt som 
möjligt. Både avtalsförbindelserna mellan 
EIT och KI-grupperna och huvudkontorets 
organisation bör bidra till detta. 

innovationsmodeller. För att KI-grupperna 
ska få lämpliga förutsättningar för sin 
verksamhet måste EIT ge tydlig, enhetlig 
vägledning under alla skeden av processen, 
dock utan att vara för snäv. Denna 
vägledning skulle framför allt kunna 
täcka förvaltning av KI-grupper och 
samarbete med deras partner. Samspelet 
mellan EIT:s huvudkontor och KI-
grupperna måste vara systematiskt och
regelbundet, tydligt och insynsvänligt
samt bygga på tillit för att bli så effektivt 
som möjligt. Både avtalsförbindelserna 
mellan EIT och KI-grupperna och 
huvudkontorets organisation bör bidra till 
detta. 

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2. – stycke 3 – punktsats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• ge vägledning för förvaltning av 
KI-grupper och samarbete med deras 
partner, 

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.3. – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kan ett aktivt samråd med andra 
EU-institutioner, särskilt de berörda 
avdelningarna vid kommissionen, i ett 
tidigt skede bidra till att maximera 
synergin och lära av andra EU-initiativ. 

Dessutom kan ett aktivt samråd med andra 
EU-institutioner i ett tidigt skede bidra till 
att maximera synergin och lära av andra 
EU-initiativ. EIT ska inleda en 
regelbunden dialog med 
Europaparlamentet och med de berörda 
avdelningarna vid kommissionen.
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Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Skälen att sätta forskning, utbildning och 
innovation i centrum är uppenbara. I en 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 samt medborgarnas förmåga 
att använda, ta till sig och tillämpa dessa 
innovationer. 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.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1. – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 kultur för verklig 
företagsamhet, med en avsevärd mångfald 
av små och medelstora företag, vilket är 
en förutsättning för att ge näring åt och 
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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.

bidra till att ta vara på forskningens och 
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.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1. – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Modellen där KI-grupperna är enhetliga 
juridiska personer under ledning av en 
verkställande direktör (vd) är en tydlig 
skillnad mot den traditionella modellen 
med flera bidragsmottagare. Dessutom 
följer alla KI-grupper affärsmässighet för 
sin strategiska planering, och de har alla 
genomfört samlokaliseringsmodellen där 
arbetslag med skiftande bakgrund 
sammanförs på ett ställe som fungerar som 
sambandscentral för en stor del av 
verksamheten i en KI-grupp, så att 
kompetens från olika områden sammanförs 
på europeisk nivå.

Modellen där KI-grupperna är enhetliga 
juridiska personer under ledning av en 
verkställande direktör (vd) är en tydlig 
skillnad mot den traditionella modellen 
med flera bidragsmottagare. Dessutom 
följer alla KI-grupper affärsmässighet för 
sin strategiska planering, och de har alla 
genomfört samlokaliseringsmodellen där 
arbetslag med skiftande bakgrund 
sammanförs på ett ställe som fungerar som 
sambandscentral för en stor del av 
verksamheten i en KI-grupp, så att 
kompetens från olika områden sammanförs 
på europeisk nivå. KI-grupper bör kunna 
uppbåda investeringar och långsiktiga 
åtaganden från den privata, den 
offentliga och den tredje sektorn.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT måste framöver arbeta för att göra 
erfarenheterna från KI-grupperna 

EIT måste framöver arbeta för att göra 
erfarenheterna från KI-grupperna 
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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.

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
institutionerna, även för dem som inte 
direkt deltar i en KI-grupp.
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