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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden efterlyser innovation som håller en hög standard och som ska ingå i den 
lagstiftning som styr EIT i dess nya strategiska innovationsprogram (SIP) för 2021–2027.

Utbildning i entreprenörskap och företagande är visserligen viktigt, men EIT är också ett 
tekniskt institut. Vetenskapliga och tekniska uppfinningar är även grunden för den bästa, 
varaktiga innovationen. Teknisk utbildning bör därför också stå i fokus för alla KI-grupper 
och högre utbildningsanstalter som är kopplade till institutet.

1. SIP fastställer EIT:s strategi, mål och prioriteringar för perioden 2021–2027 och definierar 
dess centrala åtgärder, målresultat och de resurser som krävs för perioden. 

2. SIP säkerställer att EIT är anpassat till Horisont Europa.

3. Det garanterar samarbete och kompletterande åtgärder med andra relevanta unionsprogram, 
prioriteringar och åtaganden.

4. Det inför dessutom det regionala innovationssystemet (RIS), som bidrar till ökad 
geografisk balans.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och EIT:s roll när det gäller att främja EU:s 
konkurrenskraft genom sitt stöd till innovationsekosystemet, i den mån institutet 
framgångsrikt har bidragit till utvecklingen av den så kallade kunskapstriangeln. 

EIT är en av de viktigaste drivkrafterna för målinriktad innovation som kan bemöta 
samhällsutmaningar på sådana områden som hållbar innovation, företags- och 
innovationskompetens ur ett perspektiv av livslångt lärande, högre teknisk och 
entreprenörsinriktad utbildning av hög standard, nya marknadsinriktade lösningar på globala 
utmaningar, synergieffekter och mervärde inom hela Horisont Europa.

Föredraganden noterar ett antal viktiga framgångar, framför allt följande: 

– KIC InnoEnergy – energilagring – ”Curved graphene”, ultrakapacitorer för bil- och 
rymdfartssektorn, som återladdar på mindre än 2 sekunder med en livstid på över en 
miljon användningar.

– KIC ClimateChange – energianvändning – automatisk klimatkontrollenhet – den i nuläget 
största konkurrenten till Google Nest i Europa.

– KIC Health – mobila enheter som gör det möjligt att förutse långsiktiga sjukdomstillstånd 
såsom Alzheimers sjukdom och förmaksflimmer.

Föredraganden är medveten om de framgångar som redan uppnåtts med befintliga KI-grupper 
och uppmanar EIT att fortsätta att främja deras tillväxt och genomslag, och följa upp 
övergången till ekonomisk hållbarhet, när ramavtal om partnerskap upphör att gälla.
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Föredraganden välkomnar det föreslagna inrättandet av en ny KI-grupp på området för de 
kulturella och kreativa näringarna 2021 för att frigöra potentialen i kulturbaserad kreativitet, 
särskilt digital och teknisk utveckling, och för att bidra till stärkt konkurrenskraft och smartare 
tillväxt för Europa.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Allmänna mål

EIT:s allmänna mål ska vara att
a) stärka hållbara, 
utmaningsbaserade innovationsekosystem 
i hela unionen som bidrar till att bemöta 
globala utmaningar,
b) främja utvecklingen av 
entreprenörs- och innovationskunskaper 
ur ett perspektiv av livslångt lärande, 
inbegripet ökad kapacitet hos unionens 
högre utbildningsanstalter, och stödja 
deras entreprenörsinriktade omvandling, 
och
c) att få ut nya lösningar på globala 
samhällsproblem på marknaden.
EIT ska utveckla synergier med andra 
unionsprogram och skapa mervärde inom 
Horisont Europa. Genomförandet ska ske 
genom stöd till KI-grupperna och 
verksamheter som koordineras av EIT.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Artikel 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Specifika mål

EIT:s specifika mål ska vara att
a) öka KI-gruppernas genomslag och 
integreringen av kunskapstriangeln,
b) öka innovationsförmågan inom 
sektorn för högre utbildning genom att 
främja de högre utbildningsanstalterna,
c) öka EIT:s regionala spridning för 
att bemöta skillnaderna i 
innovationsförmåga runtom i unionen.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
Inrättandet av en ny KI-grupp inom de 

kulturella och kreativa näringarna
1. Under perioden 2021–2027 ska en 
ny KI-grupp inom de kulturella och 
kreativa näringarna inrättas för att 
frigöra potentialen i kulturbaserad 
kreativitet och bidra till att stärka 
Europas konkurrenskraft och smarta 
tillväxt samt bemöta samhällsutmaningar.
2. KI-gruppen för de kulturella och 
kreativa näringarna ska
a) främja teknisk innovation genom 
att koppla samman näringslivet och 
forskning inom alla sektorer och områden 
på lokal, regional och nationell nivå samt 
unionsnivå,
b) utbilda nästa generations 
innovatörer inom de kulturella och 
kreativa näringarna genom att ge dem 
den nödvändiga tekniska och digitala 
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entreprenörskompetens som behövs för att 
lyckas i en snabbt föränderlig miljö,
c) bidra till utarbetandet av rätt 
ramvillkor för att omvandla idéer till nya 
tekniska framsteg och sociala 
innovationer som kommer att förbättra 
livskvaliteten för och gynna 
unionsmedborgarna,
d) skapa förutsättningar för att 
säkerställa utarbetandet av en ram för 
certifiering av konstnärliga, kulturella 
och kreativa kompetenser och studier 
samt ett åtföljande erkännande mellan 
medlemsstaterna av titlar och andra 
färdigheter i syfte att främja rörlighet, 
synlighet och tillgång till möjligheter utan 
diskriminering för europeiska 
medborgare som utövar sin rätt att röra 
sig fritt.
e) främja skapandet och utvecklingen 
av nya satsningar inom de kulturella och 
kreativa näringarna genom att säkerställa 
investeringar, nödvändiga medel och 
långsiktiga åtaganden från näringslivet 
som komplement till andra verktyg,
f) skapa synergier med befintliga KI-
grupper och andra europeiska 
partnerskap, program och initiativ för att 
stimulera innovation i andra sektorer av 
ekonomin än de kulturella och kreativa 
näringarna, och
g) stärka unionens ställning som 
global aktör inom de kulturella och 
kreativa näringarna genom att ta tillvara 
den kreativitet och kulturella mångfald 
som unionens medborgare besitter, och 
genom att främja synlighet och stödja 
europeisk kultur och innovation på global 
nivå.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT inrättades 2008 för att bidra till en 
hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och EU:s 
innovationsförmåga. Institutet hade en 
ledande roll när det gäller integreringen av 
utbildning, näringsliv och forskning 
(kunskapstriangeln) i kombination med en 
stark tonvikt på entreprenörstalang och 
innovationskompetens. Den 
halvtidsutvärdering av EIT som utfördes 
2018 bekräftade att den övergripande 
logiska grunden för EIT fortfarande är 
giltig och att modellen för 
innovationsdriven integrering av 
kunskapstriangeln fortfarande är relevant.

EIT inrättades 2008 för att bidra till en 
hållbar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och EU:s 
innovationsförmåga. Institutet hade en 
ledande roll när det gäller integreringen av 
utbildning, näringsliv och forskning 
(kunskapstriangeln) i kombination med en 
stark tonvikt på entreprenörstalang och 
innovationskompetens. Den 
halvtidsutvärdering av EIT som utfördes 
2018 bekräftade att den övergripande 
logiska grunden för EIT fortfarande är 
giltig och att modellen för 
innovationsdriven integrering av 
kunskapstriangeln fortfarande är relevant. 
EIT:s mervärde ligger i dess unika 
innovationsmodell som bör bevaras och 
främjas genom detta strategiska 
innovationsprogram.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett årtionde efter inrättandet av EIT har 
innovationstakten ökat dramatiskt. 
Innovation omformar de ekonomiska 
sektorerna, förändrar de befintliga 
företagen och skapar helt nya möjligheter. I 
takt med en skiftande global ekonomisk 
ordning och en växande internationell 
konkurrens ökar EU:s beroende av talang 
och innovationsförmåga. Aldrig tidigare 
har det varit så viktigt med gemensam 
utformning, samarbete och gemensamt 
skapande över ämnesgränserna och mellan 
utbildning, näringsliv och forskning för att 
bidra till att hantera globala utmaningar 
som klimatförändringar och ohållbar 
användning av naturresurser, digital 
omvandling, demografiska förändringar 

Ett årtionde efter inrättandet av EIT har 
innovationstakten ökat dramatiskt. 
Innovation omformar de ekonomiska 
sektorerna, förändrar de befintliga 
företagen och skapar helt nya möjligheter. I 
takt med en skiftande global ekonomisk 
ordning och en växande internationell 
konkurrens ökar EU:s beroende av talang 
och innovationsförmåga. Aldrig tidigare 
har det varit så viktigt med gemensam 
utformning, samarbete och gemensamt 
skapande över ämnesgränserna och mellan 
utbildning, forskning, näringsliv, 
organisationer i den offentliga sektorn 
och tredje sektorn, och det civila 
samhället för att bidra till att hantera 
globala utmaningar som klimatförändringar 
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eller framtidens hälso- och sjukvård och 
livsmedelsförsörjning.

och ohållbar användning av naturresurser, 
digital omvandling, kulturella och 
demografiska förändringar eller framtidens 
hälso- och sjukvård och 
livsmedelsförsörjning.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med [förslaget om Horisont Europa] som 
ett nytt ramprogram som stöd till 
forskning och innovation för perioden 
2021–2027 har Europeiska kommissionen 
gjort ett fast åtagande att ytterligare höja 
Europas innovationspotential för att kunna 
bemöta framtida utmaningar. EIT:s 
utpräglade roll när det gäller att främja 
innovation genom att sammanföra 
näringsliv, utbildning, forskning, offentliga 
myndigheter och det civila samhället 
förstärks genom dess ställning i [pelaren 
Ett innovativt Europa] i [förslaget om 
Horisont Europa]. [Förslaget om Horisont 
Europa] återspeglar EU:s växande 
ambitioner när det gäller innovation och 
nödvändigheten att prestera resultat.

Med Horisont Europa har Europeiska 
kommissionen gjort ett fast åtagande att 
ytterligare öka Europas 
innovationspotential för att kunna bemöta 
framtida utmaningar. EIT:s utpräglade roll 
när det gäller att främja innovation genom 
att sammanföra näringsliv, utbildning, 
forskning, offentliga myndigheter och det 
civila samhället förstärks genom dess 
ställning i [pelaren Ett innovativt Europa] i 
Horisont Europa. Horisont Europa 
återspeglar EU:s växande vetenskapliga 
och tekniska ambitioner. EIT bör 
tillhandahålla nödvändig spetskompetens 
inom utbildning, entreprenörskap och 
teknisk innovation.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje KI-grupp är organiserad kring 
mellan fem och tio 
samlokaliseringscentrum22, som ska 
fungera som geografiska knutpunkter för 
den praktiska integreringen av 
kunskapstriangeln. De är organiserade och 
uppbyggda enligt deras respektive 
nationella och regionala 
innovationskontext och bygger på ett 

Varje KI-grupp är organiserad kring 
samlokaliseringscentrum22, som ska 
fungera som geografiska knutpunkter för 
den praktiska integreringen av 
kunskapstriangeln. De är organiserade och 
uppbyggda enligt deras respektive 
nationella och regionala 
innovationskontext och bygger på ett 
alleuropeiskt nätverk av befintliga 
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alleuropeiskt nätverk av befintliga 
laboratorier, kontor eller institutioner som 
tillhör KI-gruppernas viktigaste partner.

laboratorier, kontor eller institutioner som 
tillhör KI-gruppernas viktigaste partner.

__________________ __________________
22 Ett samlokaliseringscentrum är ett 
geografiskt område där de viktigaste 
partnerna i kunskapstriangeln är baserade 
och lätt kan samverka med varandra och 
utgör en kontaktpunkt för KI-gruppernas 
verksamhet inom detta område.

22 Ett samlokaliseringscentrum är ett 
geografiskt område där de viktigaste 
partnerna i kunskapstriangeln är baserade 
och lätt kan samverka med varandra och 
utgör en kontaktpunkt för KI-gruppernas 
verksamhet inom detta område.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.2 – stycke 3 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utbildningsverksamhet med stark 
betoning på entreprenörskap för att utbilda 
nästa generation av talanger, inbegripet 
genom utformning och genomförande av 
program som tilldelats EIT-märkning23, i 
synnerhet på master- och doktorandnivå,

– utbildningsverksamhet med stark 
betoning på entreprenörskap för att utbilda 
nästa generation av talanger, inbegripet 
genom utformning och genomförande av 
program som tilldelats EIT-märkning23, i 
synnerhet på master- och doktorandnivå, 
inom alla STEAM-områden,

__________________ __________________

 23EIT-märkning är en kvalitetsstämpel 
som tilldelas av EIT till KI-gruppernas 
utbildningsprogram som uppfyller 
särskilda kvalitetskriterier för bland annat 
entreprenörsutbildning och innovativa 
läroplaner baserade på att ”lära genom att 
göra”.

23 EIT-märkning är en kvalitetsstämpel 
som tilldelas av EIT till KI-gruppernas 
utbildningsprogram som uppfyller 
särskilda kvalitetskriterier för bland annat 
entreprenörsutbildning och innovativa 
läroplaner baserade på att ”lära genom att 
göra”.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.2 – stycke 3 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— verksamheter för stöd till 
innovation för att utveckla innovativa 

— verksamheter och 
entreprenörsinriktade verksamheter för 
att bidra till att utveckla innovativa 
produkter, processer och tjänster som är 
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produkter, processer och tjänster som är 
inriktade på en särskild affärsmöjlighet,

inriktade på en särskild affärsmöjlighet och 
som har ett mervärde för samhället,

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.2 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s tillvägagångssätt bidrar till både 
gradvisa och omvälvande innovationer, 
effektiv hantering av 
marknadsmisslyckanden och omvandling 
av sektorer. Det gör det möjligt att skapa 
långsiktiga affärsstrategier för att bemöta 
globala utmaningar och bidrar till 
utarbetandet av de ramvillkor som är 
nödvändiga för att ett väl fungerande 
innovationsekosystem ska kunna växa och 
frodas.

EIT:s tillvägagångssätt bidrar till både 
gradvisa och omvälvande innovationer för 
att på ett effektivt sätt hantera 
marknadsmisslyckanden och omvandling 
av sektorer. Det gör det möjligt att skapa 
långsiktiga affärsstrategier för att bemöta 
globala utmaningar och bidrar till 
utarbetandet av de ramvillkor som är 
nödvändiga för att ett väl fungerande 
innovationsekosystem ska kunna växa och 
frodas.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det första drivs dagens ekonomier i allt 
högre grad av personer och organisationer 
som har kunskap och kompetens att 
omvandla idéer till produkter och tjänster. 
Innovationskompetens och 
entreprenörsskapskultur gör en stor 
skillnad i dag, framför allt inom teknik och 
vetenskap men allt oftare även inom andra 
ämnen. Det finns ett stort behov av att 
förbättra innovationsförmågan inom de 
högre utbildningsanstalterna i Europa. EIT 
har en unik möjlighet att genomföra detta 
inom ramen för Horisont Europa.

För det första drivs dagens samhällen och 
ekonomier i allt högre grad av personer och 
organisationer som har kunskap och 
kompetens att omvandla idéer till 
produkter, tjänster och processer. 
Innovationskompetens och 
entreprenörsskapskultur gör en stor 
skillnad i dag, framför allt inom teknik och 
vetenskap men allt oftare även inom andra 
ämnen, såsom konst och humaniora. Det 
finns ett stort behov av att förbättra 
innovationsförmågan inom de högre 
utbildningsanstalterna i Europa. EIT har en 
unik möjlighet att genomföra detta inom 
ramen för Horisont Europa.
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det andra är fysisk närhet en viktig 
främjande faktor för innovation. Initiativ 
som syftar till att utveckla 
innovationsnätverk och erbjuda tjänster 
som stöder skapandet, utbytet och 
överföringen av kunskap spelar en viktig 
roll för att främja samverkan mellan 
företag, akademiska institutioner, 
forskningsorganisationer, regeringar och 
individer. Forsknings- och 
innovationsresultaten varierar emellertid 
avsevärt i hela EU, vilket framgår av den 
årliga europeiska resultattavlan för 
innovation. Det är mycket viktigt att all 
innovation är inkluderande och förankrad 
på lokal nivå. Tack vare deras 
”platsbaserade” karaktär är EIT:s 
verksamheter väl lämpade att bidra till att 
stärka de lokala innovationsekosystemen.

För det andra är fysisk närhet en viktig 
främjande faktor för innovation och 
hållbarhet. Initiativ som syftar till att 
utveckla innovationsnätverk och erbjuda 
tjänster som stöder skapandet, utbytet och 
överföringen av kunskap spelar en viktig 
roll för att främja samverkan mellan 
företag, akademiska institutioner, 
forskningsorganisationer, regeringar och 
individer inom alla områden. Forsknings- 
och innovationsresultaten varierar 
emellertid avsevärt i hela EU, vilket 
framgår av den årliga europeiska 
resultattavlan för innovation. Det är 
mycket viktigt att all innovation är 
inkluderande och förankrad på lokal och 
regional nivå. Tack vare deras 
”platsbaserade” karaktär är EIT:s 
verksamheter väl lämpade att bidra till att 
stärka de lokala och regionala 
innovationsekosystemen och ta fram nya 
modeller för en hållbar ekonomi.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer som en integrerad del av 
Horisont Europa-programmet att bidra till 
genomförandet av dess övergripande mål 
och prioriteringar. KI-grupperna kommer 
att vara en del av de institutionaliserade 
europeiska partnerskapen, vilket innebär att 
de kommer att följa en uppsättning av 
principer och livscykelkriterier för att 
säkerställa ett mer konsekvent, öppet och 
effektdrivet tillvägagångssätt. EIT:s 

Spetskompetens är den viktigaste 
drivkraften för EIT. EIT strävar efter att 
höja de befintliga KI-gruppernas 
ambitionsnivå och uppmuntra till 
forskning och innovation av absolut 
högsta kvalitet i innovationsgrupper. 
Utåtriktad verksamhet och bidrag med 
geografisk spridning för att åtgärda 
bristande innovation i medlemsstaterna 
och associerade länder är en viktig del av 
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allmänna mål återspeglar därför EIT:s 
övergripande roll i Horisont Europa och 
dess plats i [pelaren Ett innovativt Europa].

EIT:s strategiska program för 2021–2027 
såväl som att utöka möjligheterna till 
högre utbildning av god kvalitet till de 
länder, särskilt länder och regioner som 
uppvisar blygsamma och måttliga 
innovationsresultat, som anges i det 
regionala innovationssystemet (”RIS”). 
EIT kommer som en integrerad del av 
Horisont Europa-programmet att bidra till 
att stärka unionens innovationsförmåga 
och genomförandet av dess övergripande 
mål och prioriteringar. KI-grupperna 
kommer att bli en del av de 
institutionaliserade europeiska 
partnerskapen, vilket innebär att de 
kommer att följa en uppsättning av 
principer och livscykelkriterier, som 
fastställts i Horisont Europa, för att 
säkerställa ett mer konsekvent, 
transparent, öppet och effektdrivet 
tillvägagångssätt. EIT:s allmänna mål 
återspeglar EIT:s övergripande roll i 
Horisont Europa och dess plats i [pelaren 
Ett innovativt Europa].

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De övergripande insatsområdena för EIT 
definieras i [förslaget om Horisont 
Europa]. EIT kommer att fortsätta att 
erbjuda stöd åt sina kunskaps- och 
innovationsgrupper för att stärka de 
innovationsekosystem som bidrar till att 
bemöta globala utmaningar. Institutet 
kommer att göra detta genom att främja 
integreringen av utbildning, forskning och 
näringsliv och skapa miljöer som gynnar 
innovation, genom att främja och stödja en 
ny generation av entreprenörer samt genom 
att uppmuntra skapandet av innovativa 
företag i nära synergi och 

De övergripande insatsområdena för EIT 
definieras i Horisont Europa. EIT kommer 
att fortsätta att erbjuda stöd åt sina 
kunskaps- och innovationsgrupper för att 
stärka kvaliteten i unionens 
innovationsgrupper som bidrar till att 
bemöta globala utmaningar. Institutet 
kommer att göra detta genom att främja 
integreringen av utbildning, forskning och 
näringsliv på en hög teknisk nivå och 
skapa miljöer som gynnar innovation, 
genom att främja och stödja en ny 
generation av entreprenörer samt genom att 
uppmuntra skapandet av innovativa företag 
i nära synergi och komplementaritet med 
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komplementaritet med EIC. För att uppnå 
detta kommer institutet framför allt att

EIC. För att uppnå detta kommer institutet 
framför allt att

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1 – stycke 1 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) uppmuntra vetenskaplig och 
teknisk utbildning på hög nivå med en 
jämn könsfördelning i alla medlemsstater,

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1 – stycke 1 – led -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) arbeta för en jämn könsfördelning 
inom teknisk utbildning och utbildning i 
entreprenörskap i alla medlemsstater,

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1 – stycke 1 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) förstärka de hållbara 
innovationsekosystemen i Europa,

(1) förstärka de hållbara 
innovationsekosystemen i unionen,

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.1 – stycke 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) främja innovation och 
entreprenörskap genom bättre utbildning,

(2) främja utvecklingen av 
entreprenörs- och innovationskunskaper 
ur ett perspektiv av livslångt lärande, 
inbegripet ökad kapacitet vid unionens 
högre utbildningsanstalter, och stödja 
deras entreprenörsinriktade omvandling, 
även på området socialt entreprenörskap,

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 2.2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Möjliga synergier kommer även att 
undersökas mellan Horisont Europas del 
för utbyte av spetskompetens och de 
utåtriktade verksamheter som får stöd av 
EIT. Som målgrupp för EIT:s utåtriktade 
verksamheter kommer i synnerhet de 
mottagarländer som omfattas av arbetet för 
utbyte av spetskompetens inom Horisont 
Europa att kunna dra nytta av EIT:s 
expertkunskap och stöd i samband med 
utvecklingen av verksamheter i senare led 
(dvs. nära marknaden).

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s och KI-gruppernas integrering av 
kunskapstriangeln på EU-nivå, 
medlemsstatsnivå och på regional och lokal 
nivå kommer även i fortsättningen att vara 
en av huvuduppgifterna för att stärka 
innovationsekosystemen och göra dem 
hållbara, såväl som för att utarbeta nya 
lösningar på globala utmaningar. EIT 
kommer att fortsätta att ge stöd till KI-

(Berör inte den svenska versionen.)
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grupperna (se figur 2) och ytterligare 
förstärka sin framgångsrika plattform för 
inrättande, utvidgning och förvaltning av 
grupperna. KI-grupperna kommer att 
fortsätta att bedriva sin verksamhet genom 
olika samlokaliseringscentrum. KI-
grupperna kommer att fortsätta att 
eftersträva ekonomisk hållbarhet för att 
vara ekonomiskt oberoende av EIT:s stöd 
på lång sikt (senast efter 15 år) genom 
offentliga och privata investeringar.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att utöka sin regionala 
inverkan genom en större öppenhet mot 
möjliga partner och berörda aktörer och en 
bättre utformad regional strategi för KI-
grupperna, bland annat genom kopplingar 
till relevanta strategier för smart 
specialisering.

För att förbättra den geografiska 
balansen kommer EIT att utöka sin 
regionala inverkan genom en större 
öppenhet mot möjliga partner och berörda 
aktörer och en bättre utformad regional 
strategi för KI-grupperna, bland annat 
genom kopplingar till relevanta strategier 
för smart specialisering.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den del av EIT:s budget som avsätts för 
att genomföra verksamhet inom EIT:s 
regionala innovationssystem kommer att 
uppgå till minst 10 % av EIT:s totala 
finansiering till KI-grupperna, vilket 
kommer att öka antalet partner till KI-
grupperna från de berörda regionerna i 
länder som är berättigade till stöd från det 
regionala innovationssystemet. Stöd från 
det regionala innovationssystemet bör 
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främja en jämn könsfördelning på alla 
områden.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s regionala innovationssystem, som 
styrs av EIT och genomförs av KI-
grupperna, har hittills bedrivits på frivillig 
basis. Från och med 2021 kommer det 
regionala innovationssystemet att vara en 
integrerad del av KI-gruppernas fleråriga 
strategi. EIT kommer att fortsätta att ge 
vägledning och stöd åt KI-grupperna under 
utarbetandet och genomförandet av de 
fleråriga strategierna för det regionala 
innovationssystemet. Verksamheten inom 
EIT:s regionala innovationssystem kommer 
att fortsätta med förbättrat stöd för att 
stärka innovationsförmågan i länder och 
region som uppvisar dåliga 
innovationsresultat. Den del av EIT:s 
budget som avsätts för att genomföra 
verksamheten inom det regionala 
innovationssystemet kommer att uppgå till 
minst 10 % av EIT:s totala finansiering 
till KI-grupperna, vilket kommer att öka 
antalet partner till KI-grupperna från de 
berörda regionerna. Verksamheter som får 
stöd genom det regionala 
innovationssystemet ska syfta till att

EIT ska säkerställa att verksamhet inom 
EIT:s regionala innovationssystem 
används för att locka till sig och 
underlätta integrationen av nya möjliga 
partner som både skapar mervärde för KI-
grupperna, vilket utvidgar EIT:s 
alleuropeiska täckning, och är fullt 
integrerade i KI-gruppernas fleråriga 
strategier. EIT:s regionala 
innovationssystem, som styrs av EIT och 
genomförs av KI-grupperna, har hittills 
bedrivits på frivillig basis. Från och med 
2021 kommer det regionala 
innovationssystemet att vara en integrerad 
del av KI-gruppernas fleråriga strategi, 
vilket innebär en utvidgning av EIT:s 
alleuropeiska täckning. EIT kommer att 
fortsätta att ge vägledning och stöd åt KI-
grupperna under utarbetandet och 
genomförandet av de fleråriga strategierna 
för det regionala innovationssystemet. 
Verksamheten inom EIT:s regionala 
innovationssystem kommer att fortsätta 
med förbättrat stöd för att stärka 
innovationsförmågan i EU-13-länderna 
liksom i andra länder som uppvisar dåliga 
innovationsresultat. Verksamheter som får 
stöd genom det regionala 
innovationssystemet ska syfta till att

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 2 – stycke 2 – punktsats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– förbättra innovationsförmågan i de 
lokala ekosystemen genom 
kapacitetsbyggande verksamheter och 
närmare samverkan mellan lokala 
innovationsaktörer (kluster, nätverk, 
regionala myndigheter, högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, 
yrkesutbildningsinstitutioner),

– förbättra innovationsförmågan i de 
lokala ekosystemen genom 
kapacitetsbyggande verksamheter och 
närmare samverkan mellan lokala 
innovationsaktörer (små och medelstora 
företag, kluster, nätverk, regionala 
myndigheter, högre utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, 
yrkesutbildningsinstitutioner),

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 2 – stycke 2 – punktsats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– stödja målet att locka nya partner 
till KI-grupperna genom att inrätta nya 
samlokaliseringscentrum så att den 
geografiska balansen förbättras,

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 2 – stycke 2 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– koppla samman lokala 
innovationsekosystem med europeiska 
innovationsekosystem genom samarbete 
med EIT:s KI-grupper och deras 
samlokaliseringscentrum.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.1 – led 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa KI-gruppernas 
integrering i de lokala 
innovationsekosystemen kommer dessutom 
varje KI-grupp att behöva utarbeta och 
genomföra en strategi i syfte att stärka 
relationerna med regionala och lokala 
innovationsaktörer, och EIT kommer att 
övervaka genomförandet aktivt. KI-
gruppernas fleråriga strategi- och 
affärsplan bör ha en integrerad 
”platsbaserad” innovationsmetod som 
bygger på KI-gruppernas 
samlokaliseringscentrum (och det regionala 
innovationssystemet) för att stärka deras 
roll som inkörsport till KI-grupperna och 
samverkan med lokala parter. KI-
grupperna bör ha kopplingar till lokala 
strategier för smart specialisering och till 
verksamheterna inom relevanta tematiska 
plattformar och interregionala initiativ, 
däribland ESI-fondernas förvaltande 
myndigheter. EIT kommer även att 
övervaka hur KI-gruppernas 
samlokaliseringscentrum arbetar och hur 
de är integrerade i de lokala 
innovationsekosystemen.

För att säkerställa KI-gruppernas 
integrering i de lokala 
innovationsekosystemen kommer dessutom 
varje KI-grupp att behöva utarbeta och 
genomföra en strategi i syfte att stärka 
relationerna med regionala och lokala 
innovationsaktörer, framför allt de från 
EU-13-länder, och EIT kommer att 
övervaka genomförandet aktivt. KI-
gruppernas fleråriga strategi- och 
affärsplan bör ha en integrerad 
”platsbaserad” innovationsmetod som 
bygger på KI-gruppernas 
samlokaliseringscentrum (och det regionala 
innovationssystemet) för att stärka deras 
roll som inkörsport till KI-grupperna och 
samverkan med lokala parter. KI-
grupperna bör ha kopplingar till lokala 
strategier för smart specialisering och till 
verksamheterna inom relevanta tematiska 
plattformar och interregionala initiativ, 
däribland ESI-fondernas förvaltande 
myndigheter. EIT kommer även att 
övervaka hur KI-gruppernas 
samlokaliseringscentrum och det regionala 
innovationssystemets stödmottagare 
arbetar och hur de är integrerade i de lokala 
innovationsekosystemen.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av ett förslag från EIT:s 
styrelse och en analys av detta föreslås att 
en första KI-grupp inom området för de 
kulturella och kreativa näringarna ska 
inrättas 2022 med en första inbjudan att 
lämna förslag 2021. Detta prioriterade 
område har den starkaste 
komplementariteten med de åtta KI-
grupper som redan har inrättats av EIT och 

På grundval av ett förslag från EIT:s 
styrelse och en analys av detta föreslås att 
en första KI-grupp inom området för de 
kulturella och kreativa näringarna ska 
inrättas 2022 med en transparent och 
öppen första inbjudan att lämna förslag 
2021. Detta prioriterade område har den 
starkaste komplementariteten med de åtta 
KI-grupper som redan har inrättats av EIT 
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med de möjliga prioriterade områdena för 
andra europeiska partnerskap som ska 
inrättas inom ramen för Horisont Europa. 
De kulturella och kreativa näringarna är en 
sektor med stor tillväxtpotential, många 
gräsrotsinitiativ och en stark förankring hos 
allmänheten. De är starkt integrerade i 
medlemsstaternas lokala och regionala 
ekosystem. De kulturella och kreativa 
näringarna är dock fortfarande en mycket 
splittrad sektor, och innovatörerna och 
företagsgrundarna saknar nödvändiga 
entreprenörs- och innovationskunskaper. 
Dessa flaskhalsar hanteras bäst av en KI-
grupp tack vare dess metod för integrering 
av kunskapstriangeln, långsiktiga 
perspektiv och platsbaserade strategi. Ett 
faktablad med en sammanfattning av 
utmaningarna inom de kulturella och 
kreativa näringarna och de förväntade 
effekterna av den framtida KI-gruppen 
finns i bilaga 1B till detta strategiska 
innovationsprogram.

och med de möjliga prioriterade områdena 
för andra europeiska partnerskap som ska 
inrättas inom ramen för Horisont Europa. 
De kulturella och kreativa näringarna är en 
sektor med stor tillväxtpotential, många 
gräsrotsinitiativ och en stark förankring hos 
allmänheten. De är starkt integrerade i 
medlemsstaternas lokala och regionala 
samhällen. Detta är också en sektor med 
stor kommersiell teknisk 
innovationspotential enligt EIT-modellen 
De kulturella och kreativa näringarna är 
dock fortfarande en mycket splittrad 
sektor, och innovatörerna och 
företagsgrundarna saknar nödvändiga 
entreprenörs- och innovationskunskaper. 
Dessa flaskhalsar hanteras bäst av en KI-
grupp tack vare dess metod för integrering 
av kunskapstriangeln, långsiktiga 
perspektiv och platsbaserade strategi. Ett 
faktablad med en sammanfattning av 
utmaningarna inom de kulturella och 
kreativa näringarna och de förväntade 
effekterna av den framtida KI-gruppen 
finns i bilaga 1B till detta strategiska 
innovationsprogram.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Stöd till innovationsförmågan 
inom den högre utbildningen

3.2. Stöd till innovations- och 
entreprenörsförmågan inom den högre 
utbildningen

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom modellen för integrering av 
kunskapstriangeln har EIT bidragit till att 

Genom modellen för integrering av 
kunskapstriangeln har EIT bidragit till att 
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överbrygga de långvariga klyftorna mellan 
högre utbildning, forskning och innovation. 
Framför allt är EIT ett viktigt verktyg för 
utvecklingen av humankapital genom sitt 
tydliga fokus på entreprenörsinriktad 
utbildning. EIT:s inverkan är emellertid 
fortfarande begränsad till KI-gruppernas 
partner.

överbrygga de långvariga klyftorna mellan 
högre utbildning, forskning och innovation. 
Framför allt är EIT ett viktigt verktyg för 
utvecklingen av humankapital genom sitt 
tydliga fokus på entreprenörsinriktad 
utbildning. EIT:s inverkan är emellertid 
fortfarande begränsad och måste utökas 
ytterligare bortom KI-gruppernas partner.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kulturella och konstnärliga 
utbildningen måste stödjas och stärkas 
samtidigt som ett gränsöverskridande 
erkännande av konstnärliga kompetenser 
och färdigheter främjas.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna ge ett bredare stöd till 
innovation måste de högre 
utbildningsanstalterna i Europa vara 
innovativa och entreprenörsinriktade i sin 
inställning till utbildning, forskning och 
samarbete med företagen och till det 
bredare lokala innovationsekosystemet, 
inbegripet det civila samhället.

För att kunna ge ett bredare stöd till 
innovation måste de högre 
utbildningsanstalterna i Europa vara 
innovativa och entreprenörsinriktade i sin 
inställning till utbildning, forskning och 
samarbete med företagen och till de 
bredare lokala innovationsgrupperna, 
inbegripet det civila samhället, och andra 
berörda aktörer, med särskild hänsyn till 
jämställdhet och inkluderande av 
personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att utveckla de högre 
utbildningsanstalterna till mer innovativa 
och entreprenörsinriktade organisationer 
kräver en tydlig strategi, en metodisk ram 
och resursfördelning. Med tanke på de 
tidigare erfarenheterna har EIT en unik 
möjlighet att stödja utvecklingen av de 
högre utbildningsanstalternas entreprenörs- 
och innovationsförmåga inom ramen för 
Horisont Europa.

EIT kommer främst att inrikta sitt arbete 
på högre utbildningsanstalter i länder 
som uppvisar blygsamma och måttliga 
innovationsresultat och andra regioner 
som vill stärka sitt innovationsavtryck och 
sina strategier för smart specialisering. 
För denna åtgärd kommer EIT att avsätta 
minst 25 % av den totala budget som 
tilldelats dessa verksamheter. Att utveckla 
de högre utbildningsanstalterna till mer 
innovativa och entreprenörsinriktade 
organisationer kräver en tydlig och 
ambitiös strategi, en metodisk ram och 
resursfördelning. Med tanke på de tidigare 
erfarenheterna har EIT en unik möjlighet 
att stödja utvecklingen av de högre 
utbildningsanstalternas entreprenörs- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
Horisont Europa.

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.3 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en bredare spridning och 
en bättre förståelse för de möjligheter som 
erbjuds genom EIT kommer EIT att 
undersöka möjligheten att utöka 
vägledningen och stödet för olika aspekter 
som rör deltagandet i EIT:s KI-grupper i 
Europa genom att bygga vidare på 
befintliga informationsnätverk.

För att säkerställa en bredare spridning och 
en bättre förståelse för de möjligheter som 
erbjuds genom institutet kommer EIT att 
utöka vägledningen och stödet till nya 
möjliga partner för olika aspekter som rör 
deltagandet i EIT:s KI-grupper genom att 
bygga vidare på befintliga och, vid behov, 
inrätta nya informationsnätverk i Europa.

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.3 – led 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att anordna regelbundna 
möten med medlemsstaternas företrädare 
och kommissionens avdelningar minst två 
gånger om året för att säkerställa en 
lämplig kommunikation och ett flöde av 
information på medlemsstats- och EU-nivå 
och hålla dem informerade om de EIT-
finansierade verksamheternas resultat 
och framsteg. Gruppen med 
medlemsstaternas företrädare ska även 
säkerställa ett lämpligt stöd till samarbetet 
mellan de EIT-finansierade 
verksamheterna och de nationella 
programmen och initiativen, däribland 
möjligheten till nationell samfinansiering 
av verksamheterna.

EIT kommer att anordna årliga möten med 
medlemsstaternas företrädare, 
kommissionen, parlamentet och unionens 
rådgivande organ, såsom 
Regionkommittén och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, för att 
säkerställa en lämplig kommunikation och 
ett flöde av information på medlemsstats- 
och EU-nivå. Gruppen med 
medlemsstaternas företrädare ska även 
säkerställa ett lämpligt stöd till samarbetet 
mellan de EIT-finansierade 
verksamheterna och de nationella 
programmen och initiativen, däribland 
möjligheten till nationell samfinansiering 
av verksamheterna.

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.3 – led 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att fortsätta att styra och ge 
strategisk vägledning till studentnätverket 
EIT Alumni Community26 (i samarbete 
med EIT Alumni Board) för att maximera 
dess entreprenörsbaserade och samhälleliga 
effekter och för att säkerställa 
medlemmarnas fortsatta deltagande i EIT-
finansierade verksamheter. Under 
perioden 2021–2027 kommer nätverket att 
fortsätta att växa, och det kommer även att 
omfatta de studenter som deltar i 
åtgärderna för att öka de högre 
utbildningsanstalternas 
innovationsförmåga.

EIT kommer att fortsätta att styra och ge 
strategisk vägledning till studentnätverket 
EIT Alumni Community (i samarbete med 
EIT Alumni Board) för att maximera dess 
entreprenörsbaserade och samhälleliga 
effekter och för att säkerställa 
medlemmarnas fortsatta deltagande i EIT-
finansierade verksamheter. EIT kommer 
att analysera och utbyta bästa praxis för 
att vidareutveckla alumngrupper. 
Alumner bör delta i insamlingen av medel 
till KI-grupperna och framför allt stödja 
de högre utbildningsanstalternas 
innovationsförmåga genom att handleda 
nya studenter och forskare.

__________________ __________________
26 Studentnätverket EIT Alumni 
Community sammanför entreprenörer och 
förändringsagenter som har deltagit i en 
utbildning eller ett 

26 Studentnätverket EIT Alumni 
Community sammanför entreprenörer och 
förändringsagenter som har deltagit i en 
utbildning eller ett 
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entreprenörskapsprogram som anordnats av 
en KI-grupp. Nätverket består av fler än 
5 000 medlemmar.

entreprenörskapsprogram som anordnats av 
en KI-grupp. Nätverket består av fler än 
5 000 medlemmar.

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.3 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hittills har den goda praxis och de 
lärdomar som härrör från KI-grupperna 
inte kodifierats och spridits på ett effektivt 
sätt. I sin stödjande funktion som 
kunskapspartner till politiska beslutsfattare 
och hela innovationssamhället kommer 
EIT att utveckla sin roll som en institution 
som kan upptäcka, analysera, kodifiera, 
dela och säkerställa användningen av 
innovativa metoder, lärdomar och resultat 
från de EIT-finansierade verksamheterna 
(utbildning, stöd till innovation, stöd till 
entreprenörskap) i bredare skala. Denna 
verksamhet kommer att bygga på 
kopplingarna och synergierna med de 
andra initiativen inom [pelaren Ett 
innovativt Europa] i [förslaget om 
Horisont Europa].

Hittills har den goda praxis och de 
lärdomar som härrör från KI-grupperna 
inte kodifierats och spridits på ett effektivt 
sätt. I sin stödjande funktion som 
kunskapspartner till politiska beslutsfattare 
och hela innovationssamhället kommer 
EIT att utveckla sin roll som en institution 
och ett spetskompetenscentrum som kan 
upptäcka, analysera, kodifiera, dela och 
säkerställa användningen av innovativa 
metoder, lärdomar och resultat från de EIT-
finansierade verksamheterna (utbildning, 
stöd till innovation, stöd till 
entreprenörskap) i bredare skala. Denna 
verksamhet kommer att bygga på 
kopplingarna och synergierna med de 
andra initiativen inom [pelaren Ett 
innovativt Europa] i Horisont Europa. För 
att få fortsatt stöd från unionen och 
Europaparlamentet bör EIT anordna 
regelbundna informationsmöten för 
ledamöterna. I dessa informationsmöten 
bör forskare och affärspartner, 
företagsledare och chefer medverka och 
det bör vara ett tillfälle för granskning 
och utbyte av idéer.

Motivering

Många ledamöter av Europaparlamentet vet mycket lite om EIT, dess framgångar och hur det 
fungerar. Detta måste förändras.
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Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta avsnitt beskrivs ett antal åtgärder 
som syftar till att anpassa och förbättra 
EIT:s och KI-gruppernas nuvarande 
funktionssätt. En effektiv och strategisk 
styrelse inom EIT kommer att övervaka 
genomförandet av dessa åtgärder på EIT-
nivå och tillhandahålla nödvändiga 
incitament och kontroller, däribland genom 
processen för tilldelning av medel, för att 
säkerställa att KI-grupperna genomför 
dem.

I detta avsnitt beskrivs ett antal åtgärder 
som syftar till att anpassa och förbättra 
EIT:s och KI-gruppernas nuvarande 
funktionssätt. En effektiv och strategisk 
styrelse inom EIT kommer att övervaka 
genomförandet av dessa åtgärder på EIT-
nivå och tillhandahålla nödvändiga 
incitament och kontroller, däribland genom 
en resultatbaserad process för tilldelning 
av medel, för att säkerställa att KI-
grupperna genomför förändringar och 
alltid upprätthåller högsta standard.

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.4 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att ge operativ vägledning till 
och övervaka KI-gruppernas efterlevnad av 
sunda förvaltningsprinciper, de principer 
och kriterier som fastställts för europeiska 
partnerskap enligt förordningen om 
Horisont Europa, och deras anpassning till 
Horisont Europas prioriteringar för att 
maximera deras resultat och inverkan.

EIT kommer att ge operativ vägledning till 
och kontinuerligt övervaka KI-gruppernas 
efterlevnad av de sunda 
förvaltningsprinciper som fastställts enligt 
EIT-förordningen, de principer och 
kriterier som fastställts för europeiska 
partnerskap enligt förordningen om 
Horisont Europa samt deras anpassning till 
Horisont Europas prioriteringar för att 
maximera deras resultat och inverkan. 
Lämpliga korrigerande åtgärder kommer 
att vidtas om en KI-grupp underpresterar 
eller levererar otillräckliga resultat enligt 
resultatindikatorerna.
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Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.4 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna som säkerställer KI-
gruppernas öppenhet och insyn under 
genomförandet kommer främst att 
förbättras genom införande av 
gemensamma bestämmelser för nya 
medlemmar som bidrar med mervärde till 
partnerskapen. De kommer även att 
bedriva sina verksamheter på ett helt öppet 
sätt. KI-grupperna kommer även i 
fortsättningen att vara dynamiska 
partnerskap som nya partner kan delta i 
baserat på deras kompetens och strategiska 
lämplighet, däribland en ökad andel av 
små och medelstora företag. För att 
begränsa koncentrationen av medel och 
säkerställa att KI-gruppernas verksamheter 
drar nytta av ett stort nätverk av partner 
kommer förfarandet vid utarbetandet av 
affärsplanen (däribland fastställandet av 
prioriteringar, valet av verksamheter och 
tilldelningen av medel) att vara öppnare 
och mer inkluderande. Slutligen kommer 
KI-grupperna att öka sin andel av 
inbjudningar, särskilt för 
innovationsprojekt som är öppna för tredje 
parter. Alla dessa åtgärder kommer att öka 
antalet aktörer som deltar i KI-gruppernas 
verksamheter. Slutligen bör KI-grupperna 
redovisa deltagandet av nya partner i sin 
regelbundna rapportering.

EIT ska säkerställa insyn under 
genomförandet och KI-gruppernas 
kontinuerliga öppenhet för nya 
medlemmar, främst genom öronmärkt 
finansiering för inrättande av nya 
samlokaliseringscentrum. Detta kommer 
att åstadkommas genom tillämpning av 
tydliga och konsekventa 
anslutningskriterier för nya medlemmar 
som bidrar med mervärde till 
partnerskapen. De kommer även att 
bedriva sina verksamheter på ett helt öppet 
sätt. KI-grupperna kommer även i 
fortsättningen att vara dynamiska 
partnerskap i vilka nya partner, däribland 
en ökad andel av små och medelstora 
företag, kan delta baserat på sin kompetens 
och förmåga att bidra till 
innovationsekosystem på lokal, regional 
och nationell nivå samt unionsnivå. För 
att respektera den geografiska balansen 
och begränsa koncentrationen av medel till 
länder i EU-15 och för att säkerställa att 
KI-gruppernas verksamheter drar nytta av 
ett stort nätverk av partner kommer 
förfarandet vid utarbetandet av 
affärsplanen (däribland fastställandet av 
prioriteringar, valet av verksamheter och 
tilldelningen av medel) att vara öppnare 
och mer inkluderande och därigenom 
främja deltagande från länder i EU-13. 
KI-grupperna kommer att öka sin andel av 
inbjudningar, särskilt för 
innovationsprojekt som är öppna för tredje 
parter. Alla dessa åtgärder kommer att 
bidra till att öka antalet aktörer som deltar 
i KI-gruppernas verksamheter. Slutligen 
ska KI-grupperna redovisa deltagandet av 
nya partner i sin regelbundna rapportering.
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Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.4 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Ömsesidiga utbyten i hela världen
Framtida kompetenser kommer att kräva 
kritiskt tänkande, mental flexibilitet, 
kreativitet och tvärvetenskapligt tänkande. 
EIT kommer att bidra till en europeisk 
framgång genom ambitiösa ömsesidiga 
utbyten mellan ämnesområden, särskilt 
genom att stödja samverkan mellan 
forskare och innovationsledare i olika KI-
grupper. Detta kan uppnås genom 
konferenser, en eller två gånger om året, 
med KI-grupper inom två eller flera 
ämnesområden (även med deltagande av 
studenter och forskare – se punkt 3.1 
Kunskaps- och innovationsgrupper – stöd 
till befintliga KI-grupper).

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.4 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Deltagande av små och medelstora 
företag och nystartade företag
Med tanke på att 99 % av alla företag i 
EU är små och medelstora företag, och att 
de under de senaste fem åren har skapat 
omkring 85 % av de nya arbetstillfällena 
måste EIT se till att det bland KI-
gruppernas affärspartner finns små och 
medelstora företag (SMF) och nystartade 
företag. Medlemsavgifter är en viktig 
finansieringskälla för alla KI-grupper, 
men ett balanserat deltagande av små och 
medelstora företag och nystartade företag 
är avgörande för att sprida innovation 
och utbildning i entreprenörskap. 
Framför allt är små och medelstora 
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företags och nystartade företags 
deltagande i länder med regionala 
innovationssystem avgörande för att KI-
grupperna ska fungera väl. I enlighet med 
EIT:s ursprungliga uppdragsbeskrivning 
kommer detta att
(1) bidra till att upptäcka 
samhällsproblem i medlemsstaterna,
(2) skapa lokal tillväxt, och
(3) skapa högkvalificerade 
arbetstillfällen över hela unionen.
Med tanke på detta bör EIT tillämpa 
strikta principer om öppenhet och insyn i 
valet av nya affärspartner och i 
förfarandet för utarbetandet av 
affärsplanerna. Små och medelstora 
företag som är delaktiga i utvecklingen av 
nya uppfinningar och innovationer bör ha 
på förhand överenskomna köpeavtal från 
stora företag som ingår i den berörda KI-
gruppen.

Motivering

Med tanke på att 99 % av alla företag i EU är små och medelstora företag, och att de under 
de senaste fem åren har skapat omkring 85 % av de nya arbetstillfällena måste EIT se till att 
det bland KI-gruppernas affärspartner finns små och medelstora företag (SMF) och 
nystartade företag. Ett sätt att involvera små och medelstora företag, utan att de ska behöva 
betala orimligt höga medlemsavgifter, är att ha på förhand överenskomna köpeavtal.

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.4 – led 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av en ingående oberoende 
undersökning i nära samarbete med 
kommissionen, som ska utföras senast i 
slutet av 2023, kommer EIT att definiera 
sina relationer med de KI-grupper som inte 
längre får bidrag under programperioden 
2021–2027. Om den slutliga översynen ger 
ett positivt resultat kan EIT ingå ett 

EIT ska utarbeta de allmänna principerna 
för sina relationer med KI-grupperna 
efter att ramavtalet om partnerskap har 
löpt ut, i linje med Horisont Europas ram 
för europeiska partnerskap. På grundval 
av en ingående oberoende undersökning i 
nära samarbete med kommissionen, som 
ska utföras senast i slutet av 2023, kommer 
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”samarbetsavtal” med varje KI-grupp i 
syfte att upprätthålla samarbetet med KI-
grupperna efter att ramavtalet om 
partnerskap har löpt ut. Detta 
samarbetsavtal bör bland annat omfatta 
rättigheter och skyldigheter i samband med

EIT att definiera sina relationer med de KI-
grupper som inte längre får bidrag under 
programperioden 2021–2027. Om den 
slutliga översynen ger ett positivt resultat 
kan EIT ingå ett ”samarbetsavtal” med 
varje KI-grupp i syfte att upprätthålla 
samarbetet med KI-grupperna efter att 
ramavtalet om partnerskap har löpt ut. 
Detta samarbetsavtal bör bland annat 
omfatta rättigheter och skyldigheter i 
samband med

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.4 – led 6 – stycke 1 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– användningen av EIT:s varumärke 
och deltagandet i EIT Awards och andra 
initiativ som anordnas av EIT,

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag 45

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.5 – stycke 2 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erasmus och EIT kommer att skapa 
synergier mellan sina respektive områden. 
Samarbetet kommer att vara inriktat på att 
säkerställa att Erasmus-studenter på de 
högre utbildningsanstalter som drivs av KI-
gruppernas partner får tillgång till KI-
gruppernas sommarskolor eller andra 
relevanta utbildningar (till exempel om 
entreprenörskap och 
innovationsförvaltning) samt att upprätta 
kontakter med KI-gruppernas 
studentnätverk.

– Erasmus och EIT kommer att skapa 
synergier mellan sina respektive områden. 
Samarbetet kommer att vara inriktat på att 
säkerställa att Erasmus-studenter på de 
högre utbildningsanstalter som drivs av KI-
gruppernas partner får tillgång till KI-
gruppernas sommarskolor eller andra 
relevanta utbildningar (till exempel om 
entreprenörskap och 
innovationsförvaltning) samt att upprätta 
kontakter med KI-gruppernas 
studentnätverk. Detta bör inbegripa 
studenter som deltar i lärlingsutbildning 
och yrkesutbildning som ingår i Erasmus 
Pro.
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Ändringsförslag 46

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.5 – stycke 2 – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Där det är möjligt kommer 
synergier med de initiativ inom de 
europeiska universiteten som kan bidra till 
en integrering av EIT:s 
utbildningsverksamheter att säkerställas 
för att uppnå en systematisk effekt.

– Synergier kommer att säkerställas 
med initiativ inom de europeiska 
universiteten för att EIT:s 
utbildningsverksamheter ska vara en del 
av traditionell utbildning och som sådan 
ha en positiv effekt på utbildningen i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 3.5 – stycke 6 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det nya programmet Kreativa 
Europa kommer att vara särskilt relevant 
för verksamheten inom en framtida KI-
grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna. Starka synergieffekter och 
komplementariteter kommer att utvecklas 
med programmet inom områden som 
kreativa färdigheter, arbetstillfällen och 
affärsmodeller.

– Det nya programmet Kreativa 
Europa kommer att vara särskilt relevant 
för verksamheten inom en framtida KI-
grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna. Starka synergieffekter och 
komplementariteter kommer att utvecklas 
med programmet inom områden som 
kreativa färdigheter och deras erkännande 
och certifiering, med fokus på ny teknisk 
utveckling såväl som arbetstillfällen, 
gränsöverskridande rörlighet, 
sektorsövergripande kreativitetsstrategier 
och utveckling av affärsmodeller.

Ändringsförslag 48

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 4.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att införa en ny stödåtgärd 
för att underlätta inrättandet av nya 
samlokaliseringscentrum i medlemsstater 
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som inte är representerade eller alltjämt 
är underrepresenterade i de nuvarande 
KI-grupperna.

Ändringsförslag 49

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 4.2 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. ambitiösa standarder genom att 
KI-grupperna underlättar och stödjer den 
bästa och mest ambitiösa forskningen och 
innovationen.

Ändringsförslag 50

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 4.2 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att säkerställa att alla 
uppgifter som samlas in genom institutets 
interna övervakningssystem, inbegripet 
resultaten från KI-grupperna, är helt 
integrerade i det övergripande 
datahanteringssystemet i Horisont Europa-
programmet. EIT kommer att säkerställa 
att detaljerad information som härrör från 
institutets övervaknings- och 
utvärderingsprocess görs tillgänglig inom 
rimlig tid i en gemensam e-databas över 
genomförandet av Horisont Europa. 
Dessutom kommer EIT att säkerställa en 
särskild rapportering av kvantitativa och 
kvalitativa effekter, bland annat vad gäller 
åtagande och faktiskt tillhandahållande av 
finansiella bidrag.

För att förbättra insynen och öppenheten 
kommer EIT att säkerställa att alla 
uppgifter som samlas in genom institutets 
interna övervakningssystem, inbegripet 
resultaten från KI-grupperna, är helt 
tillgängliga och integrerade i det 
övergripande datahanteringssystemet i 
Horisont Europa-programmet. EIT 
kommer att säkerställa att detaljerad 
information som härrör från institutets 
övervaknings- och utvärderingsprocess 
görs tillgänglig inom rimlig tid i en 
gemensam e-databas över genomförandet 
av Horisont Europa. Dessutom kommer 
EIT att säkerställa en särskild rapportering 
av kvantitativa och kvalitativa effekter, 
bland annat vad gäller åtagande och 
faktiskt tillhandahållande av finansiella 
bidrag.
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Ändringsförslag 51

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 7 – stycke 2 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Producenter, distributörer, 
programföretag, biografer och alla typer av 
kulturella organisationer måste vara 
innovativa för att locka nya generationer 
av publik.

– Konstnärer, kreatörer, 
producenter, distributörer, programföretag, 
biografer och alla typer av kulturella 
organisationer måste vara innovativa för att 
främja ett aktivt deltagande i de kreativa 
sektorerna, stödja engagemang hos och 
utveckling av publik i alla åldrar, särskilt 
en yngre publik, både i och utanför 
Europa samt utveckla nya processer, 
tjänster, kulturinnehåll och nya former av 
kreativ verksamhet som ger ett 
samhällsvärde.

Ändringsförslag 52

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 7 – stycke 2 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bristen på entreprenörskap och 
övergripande kompetens inom de kulturella 
och kreativa näringarna28 gäller både nya 
undersektorer och mycket mogna sektorer 
som genomgår en djupgående 
digitalisering. Denna kompetens behövs för 
innovation och är helt avgörande med 
tanke på de förändringar som sker på 
arbetsmarknaden inom sektorn.

– Bristen på entreprenörskap och 
övergripande kompetens inom de kulturella 
och kreativa näringarna28 gäller både nya 
undersektorer och mogna sektorer som 
genomgår en djupgående digitalisering. 
Denna kompetens behövs för innovation 
och är helt avgörande med tanke på de 
förändringar som sker på arbetsmarknaden 
inom sektorn.

__________________ __________________
28 Kulturella och kreativa studier på de 
europeiska universiteten är främst inriktade 
på den ”kreativa delen”, och studenterna är 
inte alltid redo att träda in på den moderna 
arbetsmarknaden eftersom de saknar 
sektorsöverskridande kompetens (inom 
entreprenörskap, digitalisering och 
ekonomisk förvaltning). När det gäller de 
högre utbildningsanstalterna ligger EU 
efter USA inom kommunikation och media 

28 Kulturella och kreativa studier på de 
europeiska universiteten är främst inriktade 
på den ”kreativa delen”, och studenterna är 
inte alltid redo att träda in på den moderna 
arbetsmarknaden eftersom de saknar 
sektorsöverskridande kompetens (inom 
entreprenörskap, digitalisering och 
ekonomisk förvaltning). När det gäller de 
högre utbildningsanstalterna ligger EU 
efter USA inom kommunikation och media 
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(medan EU:s universitet uppvisar bättre 
resultat inom traditionella ämnen som 
konst och design eller scenkonst).

(medan EU:s universitet uppvisar bättre 
resultat inom traditionella ämnen som 
konst och design eller scenkonst).

Ändringsförslag 53

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 7 – stycke 3 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns ett alltför begränsat 
samarbete mellan forskarna och mellan 
forskarna och näringslivet och en 
otillräcklig samordning mellan insatserna 
för forskning och utveckling och utbytet av 
metoder, resultat och bästa praxis. Det 
mesta av forskningen inom de kulturella 
och kreativa näringarna har dessutom inte 
översatts, vilket leder till upprepningar 
eftersom forskarna ofta inte känner till 
liknande projekt.

– Det finns ett alltför begränsat 
samarbete forskarna sinsemellan och 
mellan forskarna, näringslivet och 
organisationerna i den offentliga sektorn 
och tredje sektorn och en otillräcklig 
samordning mellan insatserna för forskning 
och utveckling och utbytet av metoder, 
resultat och bästa praxis. Det mesta av 
forskningen inom de kulturella och 
kreativa näringarna har inte översatts till de 
flesta av unionens officiella språk, vilket 
leder till upprepningar eftersom forskarna 
ofta inte känner till liknande projekt.

Ändringsförslag 54

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 7 – stycke 3 – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En betydande andel av de regionala 
prioriteringarna för smart specialisering i 
Europa behandlar kultur ur en annan 
synvinkel (t.ex. kulturarv, kreativa 
sektorer osv.). Med tanke på kulturens och 
kreativitetens viktiga roll för städernas och 
regionernas ekonomiska och sociala 
utveckling och deras förmåga att bidra till 
att utjämna skillnaderna i olika delar av 
Europa har KI-gruppen för de kulturella 
och kreativa näringarna mycket hög 
potential.

– En betydande andel av de regionala 
prioriteringarna för smart specialisering i 
Europa behandlar kultur ur en annan 
synvinkel (t.ex. kulturarv, videospel, 
mediaproduktion, design, arkitektur osv.). 
Med tanke på kulturens och kreativitetens 
viktiga roll för städernas och regionernas 
ekonomiska och sociala utveckling och 
deras förmåga att bidra till att utjämna 
skillnaderna i olika delar av Europa har KI-
gruppen för de kulturella och kreativa 
näringarna mycket hög potential.
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Ändringsförslag 55

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 7 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utmaningarna för Europas sysselsättning, 
ekonomiska återhämtningsförmåga och 
smarta tillväxt omfattar ekonomiska frågor 
som arbetslöshet (särskilt 
ungdomsarbetslöshet) och global 
konkurrens.

De kulturella och kreativa näringarna 
kan driva innovation i andra sektorer av 
ekonomin. De nuvarande utmaningarna 
för Europas ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt 
omfattar bristande innovation och 
kompetens (i synnerhet digital 
kompetens), arbetslöshet (särskilt 
ungdomsarbetslöshet), undersysselsättning 
och ökad global konkurrens.

Ändringsförslag 56

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 7 – stycke 4 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En utmaning för de kreativa 
sektorerna i Europa är att digitaliseringen 
och globaliseringen starkt påverkar hur 
artisterna producerar och distribuerar sina 
verk och hur de samspelar med sin publik. 
DVD-marknadens kollaps, kunderna nya 
förväntningar och de USA-baserade 
studiornas fortsatta makt har i 
kombination med uppkomsten av globala 
digitala jättar som Amazon, ITunes, 
Google och Netflix påverkat den 
traditionella värdekedjan.

– En utmaning för de kulturella och 
kreativa näringarna i Europa är att 
digitaliseringen och globaliseringen starkt 
påverkar hur artisterna producerar och 
distribuerar sina verk och hur de samspelar 
med sin publik. De traditionella formatens 
kollaps, konsumenternas nya 
förväntningar och den tilltagande 
marknadskoncentrationen till några få 
icke-europeiska företag har i kombination 
med uppkomsten av globala digitala jättar 
som Amazon, ITunes, Google och Netflix 
påverkat den traditionella värdekedjan.

Ändringsförslag 57

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 7 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutligen är det viktigt för Europa som 
global aktör att förstärka spridningen av 
kulturellt innehåll som skapats i Europa. 
Europa måste behålla sin konkurrenskraft i 
den globala kapplöpningen mot skapandet 
av nya digitala tekniker (t.ex. artificiell 
intelligens, sakernas internet, 
blockkedjeteknik), och inom detta område 
har de kulturella och kreativa näringarna en 
viktig roll när det gäller innehåll, produkter 
och tjänster på global nivå. Globalt sett kan 
kulturella och kreativa näringar (t.ex. 
design, arkitektur etc.) bidra aktivt till en 
hållbar utveckling och driva på grön 
innovation, medan kulturellt innehåll 
(litteratur, film och konst) kan öka 
medvetenheten om ekologiska problem och 
informera den allmänna opinionen.

Slutligen är det viktigt för Europa som 
global aktör att förstärka spridningen av 
kulturellt innehåll som skapats i Europa. 
Europa måste behålla sin konkurrenskraft i 
den globala kapplöpningen mot skapande 
och utveckling av nya digitala tekniker 
(t.ex. maskininlärning och artificiell 
intelligens, sakernas internet, 
blockkedjeteknik), och inom detta område 
har de kulturella och kreativa näringarna en 
viktig roll när det gäller innehåll, produkter 
och tjänster på global nivå. Globalt sett kan 
kulturella och kreativa näringar (t.ex. 
design, arkitektur etc.) bidra aktivt till en 
hållbar utveckling och driva på grön 
innovation, medan kulturellt innehåll 
(litteratur, film och konst) kan öka 
medvetenheten om ekologiska problem och 
informera den allmänna opinionen.

Ändringsförslag 58

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp om de kulturella och kreativa 
näringarna kommer med sitt holistiska och 
integrerade tillvägagångssätt att bidra till 
hanteringen av alla de utmaningar som 
definieras ovan. Eftersom den täcker 
nästan alla delar av våra liv, vårt samhälle 
och vår ekonomi kommer en sådan KI-
grupp att vara mycket relevant när det 
gäller de ekonomiska och samhälleliga 
effekterna och skapandet av strategiska 
möjligheter för ekonomisk, teknisk och 
social innovation.

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna kommer med sitt holistiska och 
integrerade tillvägagångssätt att sträva 
efter att hantera de ovannämnda 
utmaningarna. Eftersom den täcker nästan 
alla delar av våra liv, vårt samhälle och vår 
ekonomi kommer en sådan KI-grupp att 
vara mycket relevant när det gäller de 
ekonomiska och samhälleliga effekterna 
och skapandet av strategiska möjligheter 
för ekonomisk, teknisk och social 
innovation.

Ändringsförslag 59

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 8 – stycke 2



AD\1206355SV.docx 35/37 PE644.924v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturbaserade och kreativitetsdrivna 
innovationer stärker Europas 
konkurrenskraft antingen direkt genom att 
skapa nya företag och arbetstillfällen eller 
indirekt genom att skapa 
sektorsöverskridande fördelar för den 
bredare ekonomin, förbättra livskvaliteten 
och öka Europas attraktionskraft. 
Kulturella och kreativa näringar betraktas 
allt oftare som nya källor till smart, hållbar 
och inkluderande tillväxt och sysselsätter 
redan fler än 12 miljoner personer i 
unionen, vilket motsvarar 7,5 % av alla 
sysselsatta i EU.

Kulturbaserade och kreativitetsdrivna 
innovationer bemöter samhällsutmaningar 
och stärker Europas konkurrenskraft 
antingen direkt genom att skapa nya 
företag, organisationer och arbetstillfällen 
eller indirekt genom att skapa 
sektorsöverskridande fördelar för den 
bredare ekonomin, förbättra livskvaliteten 
och öka Europas attraktionskraft. 
Kulturella och kreativa näringar betraktas 
allt oftare som nya källor till smart, hållbar 
och inkluderande tillväxt och sysselsätter 
fler än 12 miljoner personer i EU, vilket 
motsvarar 7,5 % av alla sysselsatta i EU.

Ändringsförslag 60

Förslag till beslut
Bilaga – punkt 6 – led 9 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp inom EIT för de kulturella 
och kreativa näringarna har mycket goda 
förutsättningar att hantera de stora 
ekonomiska och samhälleliga utmaningar 
som beskrivs ovan. Kreativitet är en viktig 
drivkraft bakom innovation, och en KI-
grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna har kapacitet att frigöra 
potentialen i kulturbaserad kreativitet och 
bidra till att stärka Europas konkurrenskraft 
och smarta tillväxt.

En KI-grupp inom EIT för de kulturella 
och kreativa näringarna har mycket goda 
förutsättningar att hantera de stora 
ekonomiska, sociala och samhälleliga 
utmaningar som beskrivs ovan. Kreativitet 
är en viktig drivkraft bakom innovation, 
och en KI-grupp för de kulturella och 
kreativa näringarna har kapacitet att frigöra 
potentialen i konstnärlig, kulturbaserad 
kreativitet och bidra till att stärka Europas 
sociala modell och globala 
konkurrenskraft och en smart och hållbar 
tillväxt.
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