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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades genom förordning (EG) 
nr 294/2008 med målet 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.

Kommissionen lägger nu fram ändringar till EIT-förordningen. De föreslagna ändringarna 
bygger på erfarenheter från inledningsskedet, rekommendationerna i rapporterna från den 
externa utvärderingen samt breda samråd med EIT:s berörda parter. Denna 
ändringsförordning har också ett mycket nära samband med förslaget till EIT:s strategiska 
innovationsprogram (SIP), som bygger på förslaget från EIT:s styrelse. 

Föredraganden inriktar sig i sitt yttrande i huvudsak på följande aspekter: 

Förbättring av EIT:s ledningsstruktur och dialogen med EU:s institutioner

Erfarenheten visar att sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Särskilt styrelsens och 
direktörens respektive uppgifter bör klargöras ytterligare. Styrelsen och direktören måste 
alltid handla i enlighet med EIT:s intressen och på ett oberoende och opartiskt sätt. 
Föredraganden betonar vikten av att på ett lämpligt sätt engagera EU-institutionerna när EIT:s 
arbetsprogram fastställs.

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

Öppenhet, insyn och en avvägning av intressen måste vara de grundprinciper på vilka 
ledningen vilar, och därför bör en del av KI-gruppernas tillväxtstrategi utgöras av ett utvidgat 
deltagande i hela EU från nya deltagare som medför nya idéer, och i synnerhet ett ökat 
deltagande från små och medelstora företag. Även om alla marknader inte har samma struktur 
är det viktigt att ge små och medelstora företag möjlighet att delta i KI-grupperna fullt ut. 
Offentliga företag och lokala myndigheter samt ideella organisationer bör också i tillämpliga 
fall ingå i KI-grupperna.

Hanteringen av immateriella rättigheter 

Föredraganden anser att man i reglerna för förvaltningen av immateriella rättigheter måste se 
till att det finns en riktig balans mellan rättsinnehavare och användare. Reglerna bör ge 
vägledning och presentera modeller för främjandet av överföring och spridning av kunskap, 
både när det gäller KI-grupperna och i ett bredare EU-perspektiv. 
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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 förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad 
som gäller för förvaltningen av 
immateriella rättigheter och spridning av 
resultat, varvid den rätta balansen mellan 
rättsinnehavare och användare måste 
säkerställas. Europeiska kommissionen 
bör i samråd med EIT ge vägledning om 
innovativa immaterialrättsliga modeller 
som främjar överföring och spridning av 
kunskap, både när det gäller kunskaps-
och innovationsgrupperna och i ett 
bredare EU-perspektiv.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) EIT bör ha ett nära samarbete med 
små och medelstora företag för att se till 
att dessa deltar aktivt i KI-gruppernas 
verksamhet. Offentliga företag och lokala 
myndigheter samt ideella organisationer 
bör också i tillämpliga fall ingå i 
KI-grupperna.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och 
innovationsgrupperna (nedan kallade 
KI-grupperna) bör fastställas, liksom var 
KI-gruppernas medel ska komma ifrån.

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och 
innovationsgrupperna (nedan kallade 
KI-grupperna) bör fastställas, liksom var 
KI-gruppernas medel ska komma ifrån.
EU-finansiering bör framför allt 
betraktas som en hävstång för att 
uppmuntra KI-grupperna att söka andra 
källor till privat eller offentlig 
finansiering, och EU-institutionerna bör 
framöver överväga att göra en granskning 
av hur EU-finansieringen används som 
hävstång.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör 
förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse 
bör rationaliseras, och styrelsens och 
direktörens respektive roller och uppgifter 
bör klargöras ytterligare. Styrelsen och 
direktören måste handla i enlighet med 
EIT:s intressen och på ett oberoende, 
opartiskt och insynsvänligt sätt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I EIT:s treåriga arbetsprogram bör 
man beakta kommissionens yttrande om 
EIT:s särskilda mål enligt Horisont 2020 
och institutets komplementaritet med EU:s 
politikområden och instrument.

I EIT:s treåriga arbetsprogram bör man 
beakta kommissionens, 
Europaparlamentets och rådets yttranden
om EIT:s särskilda mål enligt Horisont 
2020 och institutets komplementaritet med 
EU:s politikområden och instrument.
Dessa EU-institutioner bör involveras på 
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lämpligt sätt när detta program inrättas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 2 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. forum: ett möte för företrädare för 
nationella och regionala myndigheter, 
organiserade intressegrupper och enskilda 
aktörer inom näringsliv, högre utbildning 
och forskning samt andra berörda parter 
från kunskapstriangelns alla sidor.

10. forum: ett möte för företrädare för 
nationella och regionala myndigheter, 
organiserade intressegrupper och enskilda 
aktörer inom näringsliv, högre utbildning 
och forskning samt andra berörda parter
från det civila samhället och från 
kunskapstriangelns alla sidor.

Motivering

Ändring till följd av punkt 10 såsom den införts i kommissionens förslag 2011/0384(COD).

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
europeisk ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och unionens 
innovationsförmåga. Institutet ska göra 
detta genom att främja och integrera högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard.

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
europeisk ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och unionens 
innovationsförmåga. Institutet ska göra 
detta genom att främja och integrera högre 
utbildning, forskning, innovation och 
företagande av högsta standard.

Ändringsförslag 8
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 294/2008 
Artikel 5 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändring till följd av punkt 10 såsom den införts i kommissionens förslag 2011/0384(COD).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led d
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Majoriteten av de partnerorganisationer 
som bildar en KI-grupp ska vara etablerade 
i medlemsstaterna. Minst en högskola och 
minst ett privat företag ska ingå i varje 
KI-grupp.

4. Majoriteten av de partnerorganisationer 
som bildar en KI-grupp ska vara etablerade 
i medlemsstaterna. Varje KI-grupp ska 
vara sammansatt av minst en högskola och 
minst en privat enhet.

Motivering

Ändring till följd av punkt 10 såsom den införts i kommissionens förslag 2011/0384(COD).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 294/2008
Artikel 15 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som 
ska grundas på SIP, när det har antagits, 
och som ska innehålla en redogörelse för 
EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga 
prioriteringar och planerade initiativ, 
inklusive en uppskattning av 
finansieringsbehov och finansieringskällor. 
Det ska också innehålla lämpliga 
indikatorer för övervakningen av 
KI-gruppernas och EIT:s verksamhet. EIT 
ska lämna in det preliminära rullande 
treåriga arbetsprogrammet till 
kommissionen senast den 31 december 
varje år N-2. Kommissionen ska lämna ett 
yttrande inom tre månader rörande EIT:s 
särskilda mål som de fastställs i 
Horisont 2020 samt hur dessa stämmer 
överens med EU:s politikområden och 
instrument. EIT ska ta vederbörlig hänsyn 
till kommissionens yttrande, och om EIT 
inte instämmer ska det motivera sin åsikt. 
EIT ska överlämna det slutliga 
arbetsprogrammet till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén för kännedom.

(a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som 
ska grundas på SIP, när det har antagits, 
och som ska innehålla en redogörelse för 
EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga 
prioriteringar och planerade initiativ, 
inklusive en uppskattning av 
finansieringsbehov och finansieringskällor, 
samt ta hänsyn till varje KI-grupps 
ekonomiska bärkraft. Det ska också 
innehålla lämpliga indikatorer för 
övervakningen av KI gruppernas och EIT:s 
verksamhet. EIT ska lämna in det 
preliminära rullande treåriga 
arbetsprogrammet till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen senast den 
31 december varje år N-2. 
Europaparlamentet, rådet och
kommissionen ska lämna ett yttrande inom 
tre månader rörande EIT:s särskilda mål 
som de fastställs i Horisont 2020 samt hur 
dessa stämmer överens med EU:s 
politikområden och instrument. EIT ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa yttranden, 
och om EIT inte instämmer ska det 
motivera sin åsikt. EIT ska överlämna det 
slutliga arbetsprogrammet till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén för 
kännedom.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 1 – punkt 2 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta balansen mellan 
erfarenheter från högre utbildning, 
forskning, innovation och näringsliv och de 
ska också ta hänsyn till könsfördelningen 
och en bedömning av de olika miljöerna 
för innovation, forskning och högre 

Kommissionen ska beakta balansen mellan 
erfarenheter från högre utbildning, 
forskning, innovation och näringsliv och de 
ska också ta hänsyn till könsfördelningen 
och det bredare deltagandet från de olika 
miljöerna för innovation, forskning och 
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utbildning i unionen. högre utbildning i unionen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s 
intresse och främja dess mål, uppdrag, 
identitet och enhetlighet på ett oberoende 
sätt. 

4. Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s 
intresse och främja dess mål, uppdrag, 
identitet, oberoende och enhetlighet på ett 
oberoende, insynsvänligt och opartiskt
sätt. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) med kommissionens godkännande 
fastställa lämpliga arvoden för ledamöter i 
styrelsen och i det verkställande utskottet, 
som ska vara jämförbara med liknande 
arvoden i medlemsstaterna

g) med kommissionens godkännande 
fastställa lämpliga arvoden för ledamöter i 
styrelsen och i det verkställande utskottet,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – punkt 1 – led p 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) främja EIT internationellt, för att öka 
dess attraktionskraft och göra det till ett 
organ i världsklass för högsta kvalitet inom 
högre utbildning, forskning och innovation.

(p) främja EIT internationellt, för att öka 
dess attraktionskraft för vetenskapen, den 
akademiska världen och särskilt för 
näringslivet och göra det till ett organ i 
världsklass för högsta kvalitet inom högre 
utbildning, forskning och innovation.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led m (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) se till att det finns en sund 
kommunikation med EU-institutionerna,

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led n (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) handla i EIT:s intresse och främja dess 
mål, uppdrag, identitet, oberoende och 
enhetlighet på ett oberoende, 
insynsvänligt och opartiskt sätt.
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